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 ملخص الدراسة

بة الرشيقة في الشركات هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى توفر مقومات تطبيق المحاس
الصناعية في قطاع غزة، ولقد تم تحديد نوعين من المقومات وهي المقومات اإلدارية، والمقومات 
اإلجرائية، ولتحقيق أهداف الدراسة صممت استبانة تتناسب مع موضوع الدراسة وأهدافها، ولقد تم 

( استبانة على المدراء 120( شركة صناعية، حيث تم توزيع )120اختيار عينة عشوائية من )
( استبانة أي ما نسبته 104والمحاسبين العاملين في الشركات الصناعية، ولقد تم استرداد )

%، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لوصف متغيرات الدراسة وتحليلها واختبار 86.66
 ( لتحليل البيانات.SPSSالفرضيات، وتم استخدام البرنامج اإلحصائي )

وصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها: توفر المقومات اإلدارية لدى الشركات ولقد ت
%، ولقد 80.18الصناعية العاملة في قطاع غزة، حيث بلغ الوزن النسبي لتوفر المقومات اإلدارية 

قابة ( أن أكثر المقومات اإلدارية توفرًا بالترتيب: هو النظام الفعال للر Tبينت الدراسة حسب اختبار )
وقياس األداء، نظام إداري سليم، نظام فعال للمعلومات المحاسبية، نظام فعال للتخطيط المالي 

 واإلنتاجي، نظام فعال لتدريب الموظفين.
كما أظهرت الدراسة توفر المقومات اإلجرائية الالزمة لتطبيق المحاسبة الرشيقة في الشركات 

%، ولقد بينت 82.14ية ئاي لتوفر المقومات اإلجر الوزن النسبالصناعية في قطاع غزة، حيث بلغ 
ر، ( أن أكثر المقومات اإلجرائية توفرًا بالترتيب: هو مبدأ التحسين المستمTالدراسة حسب اختبار )

 ، مبدأ تدفق القيمة، مبدأ تيار القيمة.مبدأ تحديد القيمة، مبدأ اإلنتاج حسب الطلب
أهمها: ضرورة قيام الشركات الصناعية  ولقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات

ملة في قطاع غزة بالتوجه نحو استخدام أدوات المحاسبة الرشيقة، وذلك لالستفادة من المزايا االع
والمنافع التي يقدمها هذا المنهج، ضرورة قيام الشركات الصناعية بتعزيز ونشر ثقافة الفكر الرشيق 

عدادهم بشكل جيد حتى يتمكنوا بين الموظفين والعاملين في الشركة، وضرو  رة تدريب الموظفين وا 
من اكتشاف نقاط الضعف ومواطن االختناق والعمل على القضاء عليها بسرعة، وضرورة قيام 
اإلدارة بمواكبة كل ما هو جديد في العلوم اإلدارية، والعمل على تطوير بيئة العمل بما يتناسب مع 

 المتغيرات الجديدة. 
 لمحاسبة الرشيقة، المقومات، الشركات الصناعية، قطاع غزة. : اكلمات مفتاحية
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Abstract 
The key purpose of this study is to identify the availability of the components 

necessary for applying the lean accounting in manufacturing companies in the Gaza 

Strip. Two types of component were identified: administrative components and 

procedural components. To achieve the objectives of the study, a questionnaire was 

designed to suit the subject of the study and its objectives. A random sample of 120 

manufacturing companies was selected. 120 questionnaires were distributed to managers 

and accountants working in industrial companies, and 104 (86.66%) were retrieved. The 

analytical descriptive approach was used to describe the variables of the study and to 

analyze the hypotheses. SPSS was used for data analysis. 

The most important conclusion of this study were: the administrative 

components of lean accounting are available in the manufacturing companies in  Gaza 

Strip with a relative weight of 80.18%. The study shows that according to the T-test, the 

most administrative components are  available in the following order: effective system 

for controlling and performance measurement, sound management system, effective 

accounting information system, effective financial and production planning system, 

effective staff training system. 

The study also shows the availability of the necessary procedural components for 

the application of lean accounting in the industrial companies in the Gaza Strip, where 

the relative weight of the availability of procedural component was 82.14%. The study 

shows that according to the T-test, the most procedural components are available in the 

following order: the Strive for perfection principle, the Value definition principle , the 

Pull principle , the Value flow principle, the Value stream principle. 

The study drew a number of recommendations, the most important of which 

are: There is a need for the industrial companies in the Gaza Strip to use the tools of 

lean accounting in order to benefit from its advantages. The study also recommended the 

need for industrial companies to promote and spread the culture of lean thinking among 

employees of the company. There is also a need to train staff and prepare them well so 

that they can detect weaknesses work to eliminate them quickly. There is also a need for 

management to keep up with everything that is new in administrative sciences, and work 

to develop the work environment in line with new changes. 
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وتُوا الْعِلْمَ 
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 صدق اهلل العظيم                                                 
 [11:المجادلة]                                                            











 



 

 









ح 

 



 داءـــــــــــــــــــاإله

 الطريق.. لتنير لناين التي تبصر إلى القلب الذي ينبض؛ ليجعلنا أحياء إلى الع
 إلى الوجه الجميل، والروح العطرة، والنفس الطاهرة أمي الغالية..

 إلى من علمني كيف أحلم، وكيف أصنع من الحلم طموحًا، ومن الطموح واقعاً 
 إلى من أرى لمعة عينية في فرحي، وأشعر بضيق صدره في ألمي.. إلى أبي الحبيب..

ائي.. إلى من تتمثل فيهم كل معاني الحب والعطاء، إلى إخوتي خالد، إلى عزوتي وسندي وأحب
 وحسن، وأحمد..

إلى رفيقة دربي وتوأم روحي إلى نبع الحنان الذي ال ينضب، والزهرة الفواحة التي ال تذبل إلى 
 أختي منى..

 إلى القلب الرقيق، والنسمة الجميلة، والروح المرحة..  أختي مها..
تخر بنجاحي؛ ويسعى لتحقيق سعادتي.. إلى رفيق دربي وصديق عمري إلى إلى الرجل الذي يف

 زوجي العزيز الدكتور محمود.
 إلى النعمة التي أنعمها اهلل علّي.. إلى زهرات عمري، وضحكات حياتي بناتي زينة ولمى ونغم..

 إلى عمي الغالي.....
 ذا العمل المتواضعلكم جميعًا أهدي ه
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 شكر وتقدير

َعلَلى َتوفيق له  ل لي ف لي ك َتاَبلة  َهلذه  األْطُروَحلة ، إّنلُه  -َعز َوَجللّ –َن الَحّق َعَلّي أْن أشكر اهلل إّنُه م  
لللير  فالحملللد هلل رب العلللالمين والصلللالة والسلللالم عللللى سللليدنا محملللد وعللللى  لللله  ن ْعللَم الَملللوَلى َون ْعلللَم الّنص 

 وصحبه أجمعين أما بعد.
ل  األستاذ أَتقّدُم ب الُشكر  الَخال ص  أل   ي الَفاض  َحف َظُه اهلُل  - الّدكُتور/ ماهر موسى درغامْستَاذ 

ْشَراف ه  َعَلى َهذه  األْطُروَحة  ب َما َقّدَمُه ل ي م نْ  -َتَعاَلى  ْرَشاٍد َورَعاَيةٍ  إل  َناَيٍة ف ي ُكّل َما َتوجيٍه َوا  ، َوع 
ُصُعوَباٍت َوُمّلَماٍت ُمْضن َيٍة حّتى َوَصَلُت ب ها إَلى َهذه   َتْحتَاُج إليه األْطُروَحُة، َوَما َواَجَهني ف يَها م نْ 

ي أَماًل َكبيَرًا َوَمْعَنوّياتٍ  ْن َتْوجيَهات ه  َوَتْعليَمات ه  حّتى َغَرَس ف ي َنْفس  وَرة ، َوَقْد أَفاَدني َكثيَرًا م   َعالَيٍة الصُّ
اُه اهلُل َعّني َخْيَر الَجَزاء  َوأَحاَطُه اهلُل َو َل َبيت ه  ب ر َعاَيت ه  ، َفَجزَ ه  األْطُروَحة  َوُصُعوَبات َهال َتَحّديات  َهذ

يُر. ه  إّنُه َعَلى َما َيَشاُء َقد  ْفظ   َوح 
َكَما أَتقَلّدُم ب الُشلْكر  أْيَضلًا إلَلى ُكلّل أَسلات َذتي ف لي ق ْسلم  المحاسلبة، ب الَجامعلة  اإلسلاَلمية  ب َغلزَة ل َملا 

للْن َحلل ّق َكبيللٍر ف للي الُمَسللاَهمة  ب تَللوفير  َبعللض  الَمراجللع  ل هللذه  األْطُروَحللة  حتّللى َوَصلللْت إلَللى َمللا لهللم َعلللين م 
 َوَصَلْت إَليه .   

 َكَما أَتقدنُم ب الُشكر إَلى األستاذ الدكتور...... كمناقش خارجي، والدكتور.....مناقش داخلي.
خير.وداتكم وجز كم اهلل كل الهفشكرًا لكم جميعًا على مج

 الباحثة       
 خلود محمد بشير الطيب
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 الفصل األول
 اإلطار العام للدراسة

 المقدمة 1.1
 لقد شهد القطاع الصناعي في الكثير من الدول العديد من التغيرات والتطورات مثل االنتشار
السريع لمفاهيم اإلدارة اليابانية والمتمثلة في التحسين المستمر، والمشاركة الجماعية للعاملين، 

اليابانية بتوظيف تلك المفاهيم في كافة  االفاقد وقد قامت شركة تويوت ضوصناعة الجودة، وخف
فسة بين مراحل التصنيع. ولقد كان السبب األساس وراء تلك المفاهيم الحديثة هو زيادة المنا

 لذاالشركات الصناعية التي تسعى دائمًا إلرضاء وتلبية رغبات الزبائن رغم اختالف متطلباتهم 
أصبحت األساليب والمفاهيم المحاسبية التقليدية غير مناسبة وال تتالءم مع تلك التغيرات ومن هنا 

الجديدة  تياجاتاالحتساعد في تلبية   عن مفاهيم جديدة في المحاسبة ظهرت الحاجة إلى البحث
 . ةوتساعد الشركات في تحقيق الميزة التنافسي

ولتحقق الشركات الصناعية أهدافها كان البد من اتباع بعض األساليب التي من شأنها أن 
تساعد في إدارة الشركة لمواردها بحيث تقلل من حجم الفاقد في تلك الموارد مما يؤدي إلى تخفيض 

على محاسبة الخالي من الفاقد اسم المحاسبة  ولقد أطلقيزة التنافسية التكاليف اإلنتاجية وتحقيق الم
الجديدة  بمجموعة المفاهيم واألسالي تاألمر طبقفي بادئ . و (Lean Accountingالرشيقة )

لى استخدام أساليب اإلنتاج الحديثة ونظم المحاسبة إحيث كانت تهدف فقط على مرحلة اإلنتاج 
، اإلنتاج في الوقت Target Cost (TC)التكلفة المستهدفة  مضمونها اإلدارية الحديثة لتشمل في

  Activity (ABC)، التكلفة على أساس النشاط Just In Time (JIT)المحدد 
 CostingBased إدارة الجودة الشاملة ،Total Quality management (TQM) ،

إن الهدف من  .FMS)  )Flexible Manufacturing Systemةباإلضافة لنظم اإلنتاج المرن
ولتحقيق  ،االستمرارهو القدرة على المنافسة ومن ثم اإلدارية  والنظم اإلنتاج الحديثة أساليب تطبيق

وجه أنشطة المنشأة بما أهذا الهدف، لزم على اإلدارة أن تطبق مفهوم الجودة الشاملة على جميع 
ئمة ويمكن االعتماد عليها لمتخذي فيها المحاسبة المالية والتي تهدف إلى إنتاج معلومات مال

 .(2م، ص2010 )المقلد،القرارات 
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دارية التي تعكس حقيقة إلساليب ااألوتشمل المحاسبة الرشيقة كل من الرقابة والقياس و 
والممارسات الرشيقة ويتمثل الهدف من المحاسبة الرشيقة   (Lean Thinking)التفكير الرشيد

نتاجية وتوفير إلنتاج والتشغيل وتقليل وقت تدفق العمليات اإلالضياع في عمليات ا ىالقضاء عل
وتقليل الوقت الالزم أكبر مرونة  عالية الجودة وتحقيق المنتجاتوتقديم معلومات دقيقة وسريعة 

لتقليل التكاليف بصورة عامة  اً جميع ىهداف التي تسعألمن ا ذلكلتقديم المنتجات للزبائن وغير 
 . تنافسيةق الميزة اليوبالتالي تحق

هداف عن طريق استخدامها لمجموعة من وتقوم المحاسبة الرشيقة بتحقيق مثل تلك األ
) Target ةالتكلفة المستهدف ،Value Stream Mapping)) خريطة تيار القيمةدوات مثل ألا
)Cost ، رالتحسين المستمكايزن)Kaizen(، تيارات القيمة ،داءألمخطط ربط قياس ا(Value 

Stream) 
النقاطصند ، )Hoshin Policy(لوحات أداء تيار القيمة، سياسة هوشين ,)Box Scors(وق

، تخفيض المخزون، تقاسم األرباح، سياسة حل المشكالت، التدريب وارضاء الماليالتخطيط 
 .(300م,ص2013محمد,)الموظفين

إنتاجها  غزة ممتلئ بالبضاعة المستوردة والتي يمكن سوق في قطاعومن المالحظ أن ال
محليًا لما تتميز به من جودة عالية وانخفاض في تكاليفها وبالتالي فإن المنتجات المستوردة تنافس 

ا البد أن تقوم الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة من اتباع بعض ذالمنتجات المحلية ل
تستطيع تلك  ات جودة عالية ومنخفضة التكاليف حتىذفي إنتاج منتجات  تساعداألساليب التي 

الشركات أن تنافس الصناعات األجنبية. ونظرًا ألهمية المحاسبة الرشيقة في توفير منتجات لها 
مميزات تتعلق بالجودة والتكاليف سوف يتم القاء الضوء على بعض المفاهيم الخاصة بالمحاسبة 

بة الرشيقة في الرشيقة والتعرف على مبادئها وأدواتها ودراسة مدى توفر مقومات تطبيق المحاس
  الشركات الصناعية في قطاع غزة.

 
 مشكلة الدراسة 1.2

تقليل حجم الفاقد في  إلى تهدفتعتبر المحاسبة الرشيقة من أدوات المحاسبة الحديثة التي 
راسة ه الدهذومن هنا اهتمت  .ومساعدة الشركات على المنافسةتخفيض التكاليف بالتالي و   الموارد
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تطبيق المحاسبة الرشيقة في الشركات الصناعية في قطاع غزة  فر مقوماتتو  حقيقةفي البحث عن 
 حيث يمكن صياغة مشكلة البحث في السؤالين الرئيسيين التاليين:

تطبيق المحاسبة الرشيقة في الشركات اإلدارية الالزمة ل مقوماتالمدى توفر  ا: مأولا 
 ؟الصناعية في قطاع غزة

 األسئلة الفرعية التالية: ا السؤال مجموعة منهذويتفرع من 

 ما مدى توفر نظام إداري سليم في الشركات الصناعية في قطاع غزة؟ .1
 ما مدى توفر نظام فعال للمعلومات المحاسبية في الشركات الصناعية في قطاع غزة؟ .2
 ما مدى توفر نظام  فعال للتخطيط المالي واإلنتاجي في الشركات الصناعية في قطاع غزة؟ .3
 ظام فعال للرقابة وقياس األداء في الشركات الصناعية في قطاع غزة؟ما مدى توفر ن .4
 ما مدى توفر نظام فعال للتدريب المستمر للموظفين في الشركات الصناعية في قطاع غزة؟ .5

في الشركات : ما مدى توفر المقومات اإلجرائية الالزمة لتطبيق المحاسبة الرشيقة ثانياا 
 ؟ الصناعية في قطاع غزة

 ا السؤال مجموعة من األسئلة الفرعية التالية:هذن ويتفرع م

 ما مدى توفر مبدأ تحديد القيمة في الشركات الصناعية في قطاع غزة؟ .1
 ما مدى توفر مبدأ تيار القيمة في الشركات الصناعية في قطاع غزة؟ .2
 ما مدى توفر مبدأ تدفق القيمة في الشركات الصناعية في قطاع غزة؟ .3
 في الشركات الصناعية في قطاع غزة؟ تاج حسب الطلبما مدى توفر مبدأ اإلن .4
 ما مدى توفر مبدأ التحسين المستمر في الشركات الصناعية في قطاع غزة؟ .5

 

 أهداف الدراسة1.3
 سعى الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:ت

يقة في تطبيق المحاسبة الرشاإلدارية الالزمة ل مقوماتالمدى توفر  من: التحقق الهدف الرئيس األول
 . ويتفرع منه مجموعة األهداف الفرعية اآلتية:الشركات الصناعية في قطاع غزة

 معرفة مدى توفر نظام إداري سليم في الشركات الصناعية في قطاع غزة. .1
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 بيان مدى توفر نظام فعال للمعلومات المحاسبية في الشركات الصناعية في قطاع غزة. .2
ط المالي واإلنتاجي في الشركات الصناعية في قطاع التعرف على مدى توفر نظام فعال للتخطي .3

 غزة.
 مدى توفر نظام فعال للرقابة وقياس األداء في الشركات الصناعية في قطاع غزة. التحقق من .4
 معرفة مدى توفر نظام فعال للتدريب المستمر للموظفين في الشركات الصناعية في قطاع غزة. .5

تطبيق المحاسبة الرشيقة اإلجرائية الالزمة ل مقوماتالر مدى توف : التحقق منالهدف الرئيس الثاني
 . ويتفرع منه مجموعة األهداف الفرعية اآلتية:في الشركات الصناعية في قطاع غزة

 مدى تطبيق مبدأ تحديد القيمة في الشركات الصناعية في قطاع غزة. التعرف على .1
 في قطاع غزة. مدى تطبيق مبدأ تيار القيمة في الشركات الصناعيةالتحقق من  .2
 معرفة مدى تطبيق مبدأ تدفق القيمة في الشركات الصناعية في قطاع غزة. .3
 في الشركات الصناعية في قطاع غزة. مدى تطبيق مبدأ اإلنتاج حسب الطلب معرفة .4
 بيان مدى تطبيق مبدأ التحسين المستمر في الشركات الصناعية في قطاع غزة. .5

نتاج الرشيق، والتعرف على المحاسبة الرشيقة، ومعرفة التعرف على اإلالهدف الرئيس الثالث: 
 مبادئها وأدواتها.

 التعرف على الشركات الصناعية في قطاع غزة. الهدف الرئيس الرابع:

 أهمية الدراسة 1.4
 اً دور  المحاسبة الرشيقة تلعب نإأهمية الدراسة في أهمية الموضوع محل الدراسة حيث  تنبع 

ى إلالوصول  فتطبيقها يساعد في اليف التي تتكبدها الشركات الصناعيةحجم التك خفيضفي ت اً كبير 
لى الكمال إأي الوصول  وفي الوقت المناسب المناسب وبالتكاليف المناسبة بالحجمنتاجية إضل أف

سعت الدراسة إللقاء الضوء على مفاهيم المحاسبة الرشيقة  هذال وتحقيق الميزة التنافسية نتاجاإلفي 
 المحاسبةواتها ومقومات تطبيقها لبيان الفوائد التي من الممكن تحقيقها نتيجة تطبيق ومبادئها وأد

الرشيقة وبيان مدى توفر مقومات تطبيقها في الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة لمساعدة 
ه الشركات في مواكبة كل ما هو جديد في علم المحاسبة وتعزيز قدرتها على االرتقاء ذه

 بصناعاتها.
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 منر المحاسبة الرشيقة تعتبف حداثة الموضوع محل الدراسة فيهمية الدراسة أ كما تكمن
ه الدراسة من ذلم يتطرق لدراستها الكثير من الباحثين حيث تعتبر ه ساليب المحاسبة الحديثة والتيأ

في أوائل الدراسات التي تتناول مفهوم المحاسبة الرشيقة ومقومات تطبيقها في الشركات العاملة 
بعد االضطالع على الدراسات السابقة وخاصة تلك التي أجريت في  المالحظقطاع غزة، فمن 

 قطاع غزة  أن عددها قليل جدًا.
    لكذك

 :نموذج الدراسة 1.5

ا النموذج وفقًا لمجموعة من الدراسات السابقة والتي تبين أن نظام المحاسبة ذهتم بناء 
    المقومات منها اإلدارية، واإلجرائية.الرشيقة يعتمد تطبيقه على مجموعة من 

 المقومات اإلجرائية                                المقومات اإلدارية              
                                               

 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
    يوضح نموذج الدراسة (:1.1شكل )

 : إعداد الباحثةالمصدر
 

تطبيق المحاسبة 

 الرشيقة

 داري سليمإنظام 

نظام فعال للتدريب المستمر 
 للموظفين

 للمعلومات فعال نظام
 المحاسبية

اإلنتاجي  نظام فعال للتخطيط
 والمالي

 

نظام فعال للرقابة وقياس 
  األداء

 مبدأ تحديد القيمة

 مبدأ تيار القيمة

 مبدأ تدفق القيمة

 مبدأ التحسين المستمر

بدأ اإلنتاج حسب م
 الطلب
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 فرضيات الدراسة: 1.6

 لفرضية الرئيسة األولى:ا
 تتوفر لدى الشركات الصناعية في قطاع غزة المقومات اإلدارية لتطبيق المحاسبة الرشيقة. 

 ه الفرضية مجموعة من الفرضيات الفرعية وهي:هذويتفرع من 

يتوفر لدى الشركات الصناعية في قطاع غزة نظام إداري سليم يساعد في تطبيق المحاسبة  .1
 الرشيقة.

ى الشركات الصناعية في قطاع غزة نظام فعال للمعلومات المحاسبية يساعد في يتوفر لد .2
 تطبيق المحاسبة الرشيقة.

يتوفر لدى الشركات الصناعية في قطاع غزة نظام فعال للتخطيط المالي واإلنتاجي يساعد في  .3
 تطبيق المحاسبة الرشيقة.

ة وقياس األداء يساعد في تطبيق يتوفر لدى الشركات الصناعية في قطاع غزة نظام فعال للرقاب .4
 المحاسبة الرشيقة.

في قطاع غزة  نظام فعال للتدريب المستمر للموظفين يساعد في  الصناعيةيتوفر لدى الشركات  .5
تطبيق المحاسبة الرشيقة.

 الفرضية الرئيسة الثانية:
محاسبة تتوفر لدى الشركات الصناعية في قطاع غزة المقومات اإلجرائية الالزمة لتطبيق ال

 الرشيقة والمتمثلة بالمبادئ األساسية للفكر الرشيق.
 ه الفرضية مجموعة من الفرضيات الفرعية وهي:هذويتفرع من 

 مبدأ تحديد القيمة. في قطاع غزة  الصناعيةيتوفر لدى الشركات  .1
 .مبدأ تيار القيمةفي قطاع غزة  الصناعيةيتوفر لدى الشركات  .2
 مبدأ تدفق القيمة.قطاع غزة  في الصناعيةيتوفر لدى الشركات  .3
 .نتاج حسب الطلبمبدأ اإلفي قطاع غزة  الصناعيةيتوفر لدى الشركات  .4
 مبدأ التحسين المستمر.في قطاع غزة  الصناعيةيتوفر لدى الشركات  .5

  الفرضية الرئيسة الثالثة:
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في تقدير أفراد عينة (  ≤ 0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
راسة حول مدى توفر المقومات اإلدارية لتطبيق المحاسبة الرشيقة في الشركات الصناعية في الد

المؤهل العلمي، التخصص العلمي، المسمى الوظيفي، عدد ) الشخصيةللمتغيرات قطاع غزة تعزى 
 سنوات الخبرة، عدد الدورات التدريبية(.

 
 الفرضية الرئيسة الرابعة:

في تقدير أفراد عينة (  ≤ 0.05)ة عند مستوى داللة توجد فروق ذات داللة إحصائي
اإلجرائية الالزمة لتطبيق المحاسبة الرشيقة في الشركات  المقوماتالدراسة حول مدى توفر 

قطاع غزة تعزى لمتغيرات الشخصية ) المؤهل العلمي، التخصص العلمي، المسمى  فيالصناعية 
 دريبية(.الوظيفي، عدد سنوات الخبرة، عدد الدورات الت

 

 الدراسات السابقة 1.7
 أولا: الدراسات العربية:

( بعنوان: "مدى استخدام أدوات المحاسبة الرشيدة في تحقيق ميزة م2016دراسة )محسن,  .1
 بنك فلسطين". -تنافسية في ظل إدارة الجودة الشاملة دراسة حالة

لتي تهدف إلى تخفيض هدفت الدراسة إلى التعرف على أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة ا
دارة الجودة الشاملة (TC)التكلفة مثل التكلفة المستهدفة  لتحقيق ميزة تنافسية. كما أنها  (TQM)، وا 

هدفت إلى تحديد منافع ومعوقات تطبيق المحاسبة الرشيدة وبيان العالقة بين تطبيق أدوات 
المنهج الوصفي التحليلي  استخدام بنك فلسطين. ولقد تمالمحاسبة الرشيدة وتحقيق الميزة التنافسية ل

إعداد قائمة استقصاء وزعت على خمسة فروع لبنك فلسطين في المحافظات الجنوبية  خاللمن 
وات المحاسبة الرشيدة في فروع البنك ولقد تم داستبانة لقياس مدى استخدام أ (125)وعددها 
 استبانة فقط. (120)استرداد 

ن بنك فلسطين يستخدم أدوات المحاسبة إ الدراسةا ومن أبرز النتائج التي توصلت إليه
ن أكثر أدوات المحاسبة الرشيقة تطبيقًا إ، %85,52النسبي  الحسابيالرشيقة حيث بلغ المتوسط 

في، وأخيرًا أداة التحسين بالترتيب هي أداة التكلفة المستهدفة، خريطة تيار القيمة، أداة الرضا الوظي
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حًا ألدوات المحاسبة الرشيقة في تحقيق الميزة التنافسية في ظل منهج هناك تأثيرًا واض المستمر. إن
 إدارة الجودة الشاملة في بنك فلسطين.
ضرورة التوجه التدريجي لتطبيق نظام المحاسبة الرشيقة لما ومن أهم توصيات الدراسة 

ل عن سؤو . ضرورة نشر ثقافة الترشيد حتى يشعر كل موظف بأنه ممتعددةيحققه النظام من مزايا 
ضرورة تدريب العاملين على تطبيق أدوات المحاسبة الرشيقة قبل و  إزالة الهدر، وتحقيق الجودة،

البدء بتطبيقها من أجل استغاللها بشكل أمثل، وتطوير األنظمة المحاسبية لتواكب التطور المستمر 
 في بيئة األعمال.

 تصميم اعادة في الرشيق التصنيع توظيف( بعنوان: "م2015 وبهية, ,)الحميداويدراسة  .2
 ".التعليمي الديوانية مستشفى حالة دراسة الخدمة

هدفت الدراسة إلى توظيف التصنيع الرشيق في إعادة تصميم الخدمة باستعمال خارطة تدفق  
القيمة في بيئة األعمال الخدمية ألنها أحد أهم أدوات المحاسبة الرشيقة ولقد تم اختيار مستشفى 

  تم اتباع مي ألنه يسهم بتقديم أفضل الخدمات الصحية التي يحتاجها الفرد. ولقدالديوانية التعلي
نه تم جمع البيانات والمعلومات الالزمة من خالل اتباع إأسلوب دراسة الحالة في المستشفى، حيث 

ها مع المسؤولين واألطباء وتوثيق ئأجرا تم أسلوب المعايشة الميدانية والمشاهدات والمقابالت التي
حالة مرضية موزعة على شعبة الطوارئ وبعض  (14)العمليات الحالية لعينة مكونة من 

 استشاريات المستشفى.
قيمة في ن استخدام خارطة تدفق الإ :ولقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها

ءة كفؤة وفعالة لتمكين المنظمة من خفض وقت االنتظار وتحسين كفاالدراسة أظهر أنها أداة 
ك أوقات انتظار طويلة ومؤشرات قياس إن هنا السريعة لمتطلبات المرضى. واالستجابةالخدمة 

كفاءة خدمة منخفضة، وأنه يمكن تخفيض أوقات االنتظار في المنظمة باإلضافة إلى تحسين كفاءة 
 أداة خارطة القيمة. باستخدامالخدمة 

ة الطوارئ لتخفيض أوقات في شعبضرورة تواجد األطباء المتخصصين بولقد أوصت الدراسة 
. ترتيب وتنظيم شعبة الطوارئ لتكون قادرة على تحقيق االنسيابية في العمل ضرورة االنتظار.

 وضرورة إنشاء عيادة خارجية بجانب شعبة الطوارئ الستقبال المرضى.
ة ( بعنوان: "دور المحاسبة الرشيقة في تخفيض التكاليف دراسة تطبيقيم2015, دراسة )شجاع .3

 .على شركة فاين للورق الصحي"
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ركزت الدراسة على تحقيق عدة أهداف ومنها عرض المفاهيم والمبادئ األساسية لنظام 
شركة فاين المحاسبة الرشيقة، وبيان أهمية ودور أدوات المحاسبة الرشيقة في تخفيض التكاليف في 

ير أدوات المحاسبة الرشيقة في المنهج التجريبي لمعرفة واختبار تأث للورق الصحي، ولقد تم اتباع
سلسلة القيمة لتحديد أنشطة اإلنتاج، وتحديد أماكن الهدر  حيث تم استخدامتخفيض التكاليف، 

أسلوب التكلفة المستهدفة لمقارنة منتجات الشركة مع  ضياع، ومن جانب  خر تم استخداموال
 منتجات الشركات المنافسة.

نتائج وكان من أبرزها أن استخدام أدوات المحاسبة إلى العديد من ال لدراسةا توصلتولقد 
الرشيقة مثل سلسلة القيمة والتكلفة المستهدفة وتخفيض المخزون لها أثر كبير في تخفيض التكاليف 

 بشكل مباشر وغير مباشر على المدى البعيد.
ا على ولقد أوصت الدراسة بضرورة االلتزام بتطبيق أدوات المحاسبة الرشيقة التي تم اختباره

إلى تخفيض التكاليف وتخفيض المخزون االحتياطي. كما أوصت الدراسة  تؤدي إنهاالشركة، حيث 
بضرورة تطبيق أسلوب سلسلة القيمة ألنه يعمل على تحديد أماكن الهدر ويساعد في القضاء عليها، 

 كما يجب استخدام  الت حديثة لإلنتاج بالطاقة والوقت المناسبين.   
( بعنوان: "استعمال أدوات المحاسبة الرشيقة في دعم م2015, والغرباوي, دراسة )الموسوي .4

 نظم اإلنتاج الرشيق وتقييم أداء الوحدات القتصادية". 

هدفت الدراسة إلى دراسة وتحليل مفهوم اإلنتاج الرشيق وتحديد تأثير وأهمية استعمال أدوات 
األداء في ظل اعتماد نظم اإلنتاج الرشيق  المحاسبة الرشيقة في توفير المعلومات المالئمة لتقييم

من قبل الوحدات االقتصادية، كما سعت الدراسة إلى دراسة وتحليل تأثير المحاسبة الرشيقة في دعم 
للوحدات االقتصادية. ولقد تم اعتماد منهجين لتحقيق أهداف الدراسة وهما المنهج  الرشيقاألداء 

)التحليلي(، ولقد تم توزيع استبانة على موظفي اإلدارة  الوصفي )االستقرائي(، والمنهج التجريبي
 اإلنتاجية التي تعمل في شركة واسط العامة للصناعات النسيجية. واألقسامالعامة 

إلى مجموعة من النتائج من أهمها أن فلسفة اإلنتاج الرشيق تركز على  توصلت الدراسةولقد 
 لحسابدوات المحاسبة الرشيقة توفر عدة طرق إزالة الضياع والتحسين المستمر للعمليات، وأن أ

خالل التركيز على تدفق القيمة بداًل من التركيز على المنتجات، وأن أدوات  منتكاليف اإلنتاج 
المحاسبة الرشيقة تدعم عملية تقييم أداء الوحدات االقتصادية من خالل توفير مقاييس أداء على 

 مستوى الخلية.
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ضرورة توفير مقومات تطبيق المحاسبة الرشيقة لتمكين  يلي: ومن أهم توصيات الدراسة ما
ي يعتمد على نظام السحب وتقليل الهدر في الموارد االقتصادية ذعملية دعم اإلنتاج الرشيق ال

ضرورة اعتماد تكاليف تدفق القيمة كأساس العتماد وتطبيق المحاسبة الرشيقة، والعمل على تطوير 
   لوحدات االقتصادية بما يتناسب مع متطلبات نظام اإلنتاج الرشيق.  تقييم أداء ا ومقاييسأساليب 

القيمة ألغراض  استخدام نموذج قياس تكاليف تيار( بعنوان: "م2015دراسة )المشهراوي,  .5
 د".الستدامة في ظل بيئة التصنيع المرش   تدعيم استراتيجية

مة في ظل بيئة التصنيع المرشد ج تيار القيذالدراسة إلى قياس العالقة بين تطبيق نمو  هدفت
ج تيار القيمة في ظل بيئة التصنيع ذاالستدامة، وقياس العالقة بين نمو  استراتيجيةوبين تحقيق 

المرشد وبين تحسين جودة اإلنتاج. ولتحقيق الهدف من الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي، 
حيث تم ( شركة 27وعددها )قطاع غزة  شركات تعبئة الغاز في دراسة تطبيقية على عملقد تم و 

وتم توزيع االستبانات على جميع شركات تعبئة الغاز في استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات 
 . ( استبانة66( استبانة ولقد تم استرجاع )85غزة وكان عدد االستبانات الموزعة )

ج تيار القيمة في ذق نمو إلى مجموعة من النتائج من أهمها إن تطبي توصلت الدراسةولقد 
ظل بيئة التصنيع المرشد يؤدي إلى تطبيق استراتيجية االستدامة والتي تتمثل في تحسين جودة 
اإلنتاج، االستغالل األمثل للموارد المتاحة، تحقيق رضا ووالء العاملين، وتحسين معدالت النمو 

 بالمنشأة. 
 نظامت األعمال منشآاتباع  التي جاءت بها الدراسة هي: ضرورة تالتوصيا أهمومن 

التصنيع المرشد لما يقدمه من مزايا، كما يوصي الشركات التي تطبق نظام التصنيع المرشد أن 
مًا مع تلك الشركات التي تستخدم نظام اإلنتاج ءة ألنه أكثر تالتكاليف تيار القيمج ذتستخدم نمو 

 الرشيق.

لرشيقة تطبيق نموذج مقترح لتيار المحاسبة ابعنوان: " .(م2015دراسة )عيسى, ومحسن,  .6
 ".المواد الغذائية إلنتاجي ملالقيمة في شركة فا

من المنشآت الصناعية التي تتبنى مفاهيم ومبادئ  هو المطلوببيان ما  لىإالدراسة  هدفت
، مبادئو النظرية  األسس أيضًا إلى بيان لتكلفة ولقد هدفت الدراسةدارة اإلالتفكير من نظلم جديدة 

 والمحاسبة التصنيع أساليب يقإمكانية تطب ىمد نوبيا ،المحاسبة الرشيقة ، وأدواتاتممارسو 
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ولقد  تيار القيمة. أسلوب تكلفة وبالتحديد ،ق/ العرانكردستا ليمإق في الصناعية المنشآت في الرشيقة
ة كإحدى األدوات الجديدة لإلدار (Value Stream Costing)تم تطبيق أسلوب تكلفة تيار القيمة 

 ائية.ذوالمحاسبة الرشيقة في شركة فاميلي إلنتاج المواد الغ
هو نظام جديد يختص بقياس  أن أسلوب تكلفة تيار القيمة إلى أشارت نتائج الدراسةو  

إيرادات وتكاليف تيارات القيمة، ويتميز أسلوب تكلفة تيار القيمة بالسهولة والبساطة حيث ال يتم 
إنتاجي معين أو على منتج محدد بينما على أساس تيار القيمة  على أمر بناءً احتساب التكاليف 

 في هذا األسلوب ساهموي ككل أي العملية من بداية استالم أمر العميل وحتى تسليم المنتج للعميل،
زالة تبسيط بعض من نظم تعقب المخزون ونظم تحميل التكاليف الصناعية  اإلجراءات المحاسبية وا 

 غير المباشرة.
ير و تطو مية تجديد هأالدراسة بمجموعة من التوصيات وهي: ضرورة و  خرجتولقد 

مات لو معو أساليب و  منظ نم ا تطلبهمو مع بيئة التصنيع الحديثة  تالءمالممارسات المحاسبية لكي ت
تعزيز فكرة تطوير النظم المحاسبية لدى  التقليدية. التصنيع بيئة تطلبها التي تلك عن لفقد تخت

حاسبين ليتالءم مع التطورات في بيئة التصنيع الحديثة لتستطيع المنشأة من والم المنشآتأصحاب 
 الحفاظ على مكانتها في األسواق وضمان االستمرارية والمنافسة. 

ج مقترح لتطبيق المحاسبة الرشيقة في الشركة العامة ذ"نمو , (م2014دراسة )كاظم,  .7
 للصناعات الكهربائية/ بغداد".

ص من الضائع في العمليات واألنشطة مما يحقق الوصول إلى هدفت الدراسة إلى التخل
اإلنتاج الرشيق، وبيان مجاالت تطبيق واستخدام أدوات المحاسبة الرشيقة، وأخيرًا عمل مقارنة بين 

الرشيقة من حيث قدرة كل منهم على القضاء على الضياع والهدر  والمحاسبةالمحاسبة التقليدية 
وتحسين الجودة. ولقد طبقت الدراسة على أحد منتجات الشركة العامة  والقدرة على تخفيض التكاليف

جمع البيانات الخاصة به، باإلضافة إلى تم للمنتجات الكهربائية في بغداد والمتمثل بماتور الماء، و 
تم الحصول عليها من خالل المشاهدات الميدانية لسير العملية اإلنتاجية،  التيالمعلومات 

 جالت، واللقاءات التي تم اجراءها مع موظفي المعمل.واالضطالع على الس
إلى مجموعة من النتائج كان أبرزها أن نظام المحاسبة التقليدية يتالءم  الدراسة تولقد توصل

ا كان هناك رغبة في التحول إلى اإلنتاج الرشيق فيجب تطبيق ذمع نظام اإلنتاج الواسع، وا  
دارة تدفق القيمة. كما أن تطبيق أدوات المحاسبة الرشيقة لخلق قيمة للزبون، وتق ليل الضياع وا 
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المحاسبة الرشيقة يوفر القدرة على تخفيض التكاليف وكمية المخزون وزيادة الجودة وسرعة 
 االستجابة للعميل.

ولقد أوصت الدراسة بضرورة تعزيز مستوى األداء التشغيلي والمالي للشركة من خالل تطبيق 
لك ضرورة استخدام أدوات المحاسبة ذلوحدة االقتصادية للتفكير الرشيق، وكوتبني ا الرشيقةالمحاسبة 

  الرشيقة ألنها تعطي الصورة الواضحة عن أداء الوحدات االقتصادية.    

داء العمليات دراسة أأثر نظام اإلنتاج الرشيق في بعنوان: "( م2013, الحسناويدراسة ) .8
 ".معمل أسمنت الكوفة :يةاستطالعية في الشركة العامة لإلسمنت الجنوب

حدى الشركات إداء العمليات في أثر نظام اإلنتاج الرشيق في ألى تحديد إ الدراسة  هدفت
طار نظري حديث إلبراز ما طرحه إتقديم  ، حيث تمالعراقية وهي الشركة العامة لإلسمنت الجنوبية(

راء عينة مختارة ليلي آلعملي تح طارإ تقديم الكتاب والباحثون حول متغيرات البحث فضاًل عن
وفي ضوء مشكلة )مدير، مهندس، فني(.  شملت القيادات اإلدارية في المعمل دراسةضمن مجتمع ال

بعاد اإلنتاج الرشيق؟ وهل تتوفر هذه األبعاد أ اإلجابة على جملة من التساؤالت: ما هي تم دراسةال
داء العمليات؟ وما أبعاد أتاج الرشيق و بعاد اإلنأقة ارتباط بين الالمبحوثة؟ وهل توجد ع الشركةفي 

 داء العمليات؟أمستوى التأثير الذي يحدثه اإلنتاج الرشيق في 
ثبات صحة الفرضيات إتم جات حيث لى مجموعة من االستنتاإ صت الدراسةخل ولقد 
وقد  .دراسةثر بين متغيرات الأبالبحث من خالل وجود عالقة ارتباط و  المتعلقةة والفرعية الرئيس

لى إنظام اإلنتاج الرشيق من األنظمة الحديثة في اإلنتاج والذي يهدف أن  على اً يضأ دراسةال تكدأ
االستخدام األمثل للموارد المتاحة عن طريق التخلص من جميع األشياء غير الضرورية والتي ال 

عة من على مجمو  يستند نظام اإلنتاج الرشيق أن ت الدراسةكما أكد تضيف قيمة للمنتج النهائي.
راء الكتاب أة لهذا النظام وقد اختلفت بعاد رئيسأالخصائص والمبادئ والعناصر والتي تعد بمثابة 

 الختالف خلفياتهم العلمية.  اً بعتسميتها والباحثين في تحديدها وعددها وت
تشجيع عملية تبني فلسفة اإلنتاج الرشيق  ةضرور  أهمهاتوصيات إلى عدة  الدراسةوخلصت 

من التجربة اليابانية في هذا المجال حيث كان للفلسفة اليابانية دور كبير  ستفادةاالمن خالل 
 .ساسي في تطبيق نظام اإلنتاج الرشيق محققة بذلك ميزة تنافسية للمنتجات اليابانيةأو 
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( بعنوان: "استعمال أدوات المحاسبة الرشيقة في تخفيض التكاليف: م2013محمد, دراسة ) .9

  في العراق". الكهربائية للصناعاتركة العامة بحث تطبيقي في الش

ن حيث مفهومها يهدف هذا البحث بشكل أساسي إلى التعرف على المحاسبة الرشيقة م
، وتحديد الفرق بين لمحاسبة الرشيقة لتخفيض التكاليفخطوات تطبيق ا وتحديد، ومبادئها وأدواتها
جراءات العملية لتطبيق المحاسبة الرشيقة في د اإل، وأخيرًا تحديةالمحاسبة الرشيقو  ةالمحاسبة التقليدي

مجموعة من المفاهيم التي تخص المحاسبة  ت الدراسةفي العراق. ولقد قدم الصناعيةالشركات 
الرشيقة وقام بتقديم شرح مفصل عن مبادئ المحاسبة الرشيقة وأدواتها وبين أثر تطبيق تلك األدوات 

الكهربائية( في  تخفيض  ة )وباألخص معمل السخاناتفي الشركة العامة للصناعات الكهربائي
 . التكاليف

ال يتالءم أسلوب  الدراسة الي مجموعة من النتائج ومن أهم النتائج ما يلي: توصلتولقد 
التكلفة على أساس األنشطة مع المحاسبة الرشيقة ألنها ال توضح العالقة بين األنشطة ورضا 

يستفاد من  البيع. كما دبالتسويق واإلعالن وتكاليف ما بعالزبون وال تراعي التكاليف الخاصة 
خارطة تيار القيمة في مراقبة تدفق اإلنتاج والتعبير عن كل خطوة من خطوات تيار القيمة والتي 

اإلنتاج بالوقت وأوقات التحويل وأماكن وجود الضياع في العمليات الرشيقة وكيفية  دورةتتضمن 
استخدام أدوات المحاسبة  أن وأكدت الدراسة على مكان الى  خر.والموارد من  المعلوماتتدفق 

 .تخفيض التكاليف يساعد في الرشيقة للشركات عينة البحث
ى الشركات بصورة عامة والشركات قيد لعالتي خرجت بها الدراسة هي:  التوصياتومن أهم 

 وتغير الزبائن جاتاحتيا تعدد بسبب يقالرش اإلنتاج ىإلبالتحولالبحث بصورة خاصة التفكير 
بخارطة تيار  االهتمام. ة وبكميات واسعةيسمح بإنتاج منتجات نمطي ال إذ المنتجات ومنافع لأشكا

 من دورة كلا هالتي تتضمن والخطوات واإلجراءات األنشطة كافة فيه نظام يظهر اللخ نالقيمة م
 المتاح والوقت يلقات التحو ووقت الدورة وأو  نوالمكائالعاملين  اعداد تتضمن والتي العمل دورات
 المستخدمين الداخلين والخارجين. قبل من فهمها هلتس انسيابية مخططات شكل في للعمل
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التكامل بين أنظمة إدارة الجودة والتصنيع الرشيق بعنوان: "  .(م2012دراسة )السمان,  .10
 ".والتصنيع الفعال حوارات فلسفية

بين أنظمة إدارة الجودة  تحقيق التكاملليلة ببيت الفعال نموذج تصميم  هدفت الدراسة إلى
 التنافسية العالية والتيتحقيق  ه الفلسفات تساعد فيذن هإ، حيث الفعلال والتصلنيعوالتصنيع الرشيق 

، وذلك عن طريق ربط هذه الفلسلفات من أجل تحسين الجودة لتفاعلي()نظرية التصنيع ا سميت
مع التصلنيع الرشيق ثم  تأثيرات نظام إدارة الجودة دراسةتقيس الو  ابة،واالستجوالكلفة والمرونة 

العالقة غير المباشرة لنظم إدارة الجودة مع التصنيع  باإلضافة إلى لفعال وأداء األعمال،التصنيع ا
 لدراسةت مشكلة اثلالفعال من خالل التصنيع الرشيق، وذلك باستخدام تقنية تحليل المسار. وقد تم

مما يضعف قدرتها  في العراق ولوجيلة والمعلوملات فلي الشركات الصناعيةفي ضعف القدرات التكن
التي تمكنها من مواجهلة المنافسة الدولية لتتمكن من على استخدام الفلسفات الصناعية الحديثة 

 ة.ألسواق المحلية والعالميتعزيز موقعها التنافسي في ا
تحقيق وفر كبير في  في يساعد كاملالنظام المتن لقد خرجت الدراسة بعدة نتائج وهي: إو 

 ، وأنوالضياع الذي يحصل في العمليات اإلنتاجية والمراحل المختلفة الهدرالتكاليف، وذلك لتقليل 
التصنيع والتصميم لالنحرافات الستة يسهم بصورة مباشرة فلي تحقيق مستويات  أنظمةالتكامل بين 

ن تطبيق النظام أ على ت الدراسةوأكد اته المختلفة.الجودة الالزمة والتي تفي بمتطلبات الزبون وحاج
المتكامل يؤدي إلى سرعة االستجابة لطلبلات الزبلائن وبمسلتوى الجودة المطلوب، إذ إن السرعة ال 

نما تسلير بصلورة متوازن  .ةتكون على حساب الجودة، وا 
يق التكامل ولقد أوصت الدراسة بضرورة تحقيق التكامل بين أنظمة التصنيع حيث إن تحق

اإليرادات المتحققة من تطبيق النظم  يسهم في تحقيق الجودة المطلوبة من قبل العمالء كما أن
إذ إن كل نظام من األنظمة يساعد  ة بتطبيق هلذه األنظمة المتكاملةالمتكاملة تفوق التكاليف المقترن

جمااًل فإن هذه النظم التكلاليف خفيضفي ت تمكن الشركات من تحقيق  وتحقيلق وفورات للشركات، وا 
 .فوائد كبيرة فيما يتعلق بالتكاليف واإلنتاج والتسويق

بعنوان: "دور مرتكزات التصنيع الرشيق في تحقيق  .(م2012دراسة )الطائي, والسبعاوي,  .11
دراسة تحليلية في الشركة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية في الميزة التنافسية: 

 )العراق(" نينوى
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تجة الشاملة، ه الدراسة إلى بيان مرتكزات التصنيع الرشيق وهي الصيانة المنذهدفت ه
دور تلك المرتكزات في داد السريع، والتصنيع الخلوي، والتحسين المستمر و ، واالعوتنظيم بيئة العمل

رات عدد من التساؤالت المرتبطة بوجود تصو  المستدامة حيث أثارت الدراسة التنافسيةزة تحقيق المي
ستدامة من جهة أخرى ولقد تم حول مفهوم التصنيع الرشيق من جهة ومفهوم الميزة التنافسية الم

 ة التنافسية. ولقد تم اختبارفرضية أساسية وهي أن هناك عالقة ارتباط بين المرتكزات والميز وضع 
ية لجمع الفرضية بواسطة مجموعة من األساليب اإلحصائية وتم استخدام االستبانة كأداة رئيس

 . المعلومات الالزمة من عينة البحثالبيانات و 
وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بين مرتكزات  ولقد خرجت الدراسة بعدة نتائج منها:

التصنيع الرشيق مجتمعة والميزة التنافسية المستدامة، ووجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بين 
زة التنافسية المستدامة، تحقق وجود تأثير معنوي مرتكزات التصنيع الرشيق بشكل منفرد والمي

 لمرتكزات التصنيع الرشيق مجتمعة في الميزة التنافسية المستدامة.
ولقد تم وضع مجموعة من التوصيات وهي: ضرورة تبني الشركة لفلسفة التصنيع الرشيق 

ة الشركة. ضرورة النظام لما يحققه من مزايا تنافسية ويساعد على استدام اذهوالعمل على نجاح  
 بنشر فلسفة التصنيع الرشيق بين الموظفين ونشر فلسفة إزالة الهدر. ضرورة قيام الشركةقيام 

واالستفادة من صنيع الرشيق تتجارب الشركات العالمية التي نجحت في تطبيق ال بدراسة المنظمة
 نتائج تجاربها.

اإلنتاج الرشيق في  : "مستويات تطبيق أنشطة نظامبعنوان .(م2011)سعيد, دراسة .12
 .اسة حالة في شركة الزوراء العامةالمنظمات " در 

طارًا نظريًا إتقديم  توجيه االهتمام لموضوع اإلنتاج الرشيق عن طريق هدفت الدراسة إلى
المتعلقة به وتحديد واقع حال الشركة موقع البحث في تطبيق النظام كما  والمفاهيملإلنتاج الرشيق 

تم اختيار  د. ولقأنشطة نظام اإلنتاج الرشيقع الشركة من مستويات تطبيق هدفت إلى تحديد موق
شركة الزوراء العامة لتطبق عليها دراسة الحالة. ولقد تم االعتماد على أسلوب قائمة الفحص التي 

 . تضم خمس مستويات لتطبيق النظام وتم استخدام النسب الموزونة والمعدالت المئوية
ستوى الثالث الشركة تقع في الم: أن موعة من االستنتاجات وهيمج إلى الدراسةوتوصلت 

( في تطبيق أنشطة نظام اإلنتاج الرشيق وأنه ما زالت الشركة بعيدة نسبيًا عن )التركيز على الشمول
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الشركة لديها  .ي يمثل  خر مرحلة من مراحل تطبيق النظامذال المستوى الخامس )التطوير المستمر(
  تماد بعض أنشطة اإلنتاج الرشيق.في اع محدودةقدرات 

لك ذة و لمرئينظمة المتابعة اأتطوير ضرورة  :وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات وهي
يتمكن الجميع من مشاهدتها  العمل بحيث لوحات ضوئية وكهربائية في مواقع عن طريق وضع

ضحة وموثقة للصيانة عداد برامج وا، وا  شير االنحرافات فيهاأنتاج وتومتابعة سير عمليات اإل
القيام بإعداد برامج لصيانة المكائن  .والمعدات الخاصة بالشركة ومتابعة تنفيذه للمكائنالوقائية 

 واآلالت. القيام بنشر ثقافة اإلنتاج الرشيق في جميع أنحاء المنظمة. 

 ".نظام المحاسبة المالية الخالي من الفاقدبعنوان: "  .(م2010 ,مقلددراسة )ال .13

بصفة أساسية إلى تحقيق هدف التخلص من الوقت الضائع والمتمثل في  الدراسةهدفت 
عمليات تشغيل غير ضرورية مما يحقق التوصل إلى نظام المحاسبة المالية الخالي من الفاقد، 

األدبيات المحاسبية في مجال اإلنتاج الخالي من  لقراءة كان هناك ضرورة هدف الدراسةولتحقيق 
ثم الوقوف على مبادئ و ليات اإلنتاج الخالي من الفاقد والضائع لتطبيقه على  منالفاقد والضائع و 

 مراحل نظام المعلومات المحاسبي ليتحقق الهدف من البحث.
ن األدبيات المحاسبية بالبيئة العربية نادرة في تناولها لمحاسبة اإلنتاج الخالي من إوحيث 

فلسفة ومبادئ اإلنتاج الخالي من الفاقد ومن ثم تطبيقه استعراض مفاهيم و ب قامت الدراسةالفاقد، فقد 
من خالل استعراض  على نظم المحاسبة المالية للتوصل إلى نظام محاسبة مالية خالي من الفاقد

 أنشطة المحاسبة المالية التقليدية ومن ثم تحديد األنشطة التي تطبق عليها مبادئ اإلنتاج الخالي
 .يلمن الفاقد مما يخلق قيمة للعم

أن خلق القيمة في مرحلة اإلنتاج فقط ال يكفى لخلق القيمة وال يدعم  ت الدراسةولقد وجد 
 .من خالل جميع أوجه أنشطة المنشأةكون خلق القيمة يوجب أن  وعليهقدرة على المنافسة ال
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 ثانياا :الدراسات األجنبية:
 ( بعنوان: Arora, 2017دراسة )ِ  -1

"untingsues in Lean AccoConceptual Is" 

 "القضايا المفاهيمية في المحاسبة الرشيقة"
المعتمدة مثل مقصدها الرشيقة مية للمحاسبة ياستكشاف القضايا المفاهإلى هذه الورقة  هدفت      

والمحاسبة الرشيقة مفارقة بين المحاسبة  إلى تقديم أيضا ، كما هدفتوتعريفها ونشأتها واحتياجاتها
 . بشكل واضح رشيقالمحاسبة التطبيق ط و اء على فهم شر التقليدية مما يساعد القر 

م المالية أداة لقياس األرقافقط  تليس الرشيقة على أنها المحاسبة الورقة  هذهت عرفولقد 
إنه نظام التشغيل القائم على أساسيات يمكن أن ُيعبر عنه في  حيثولكن أيضًا كنظام سهل ألمر 

وصول من االنقطاع، ومحاولة ال األدنىتدفق والسحب مع الحد شروط قيمة الزبون، وقيمة التيار، وال
هو عبارة عن نهج نظامي للحد من المخلفات مثل اإلنتاج المبالغ فيه واالنتظار والنقل ، و إلى الكمال
 واإلفراط في المعالجة وغيرها من خالل التحسين المستمر. واالختراع

بواسطة  التقليدية يحمل بتكاليف كبيرة بةنظام المحاس ولقد خرجت الورقة بنتيجة مفادها أن
كامل للمصادر وهذه التكلفة مرتبطة مع جرد هائل و مدة طويلة مع طريقة تسليم سيئة  استخدام

من خالل التدفق األعلى على السحب من العمالء  نظام المحاسبة الرشيق يحمل بتكلفة أقلنما بي،
زالة المخلفات مما أدى إلى تحسين قيمة العمال  ء والجودة والتسليم وتقليص الوقت المعتمد.وا 

 , بعنوان:(Jakubiec,and  Brodnicka, 2016) دراسة -2
 "A kaizen concept in the process of aquality improvement in the 

company". 
".مفهوم كايزن في عملية تحسين الجودة في الشركة " 

 كايزن ن خالل مفهوم التحسين المستمرق مبموضوع تحسين الجودة التي تتحقالدراسة تتعلق 
kaizen كايزن، من حيث القضاء ل ن الهدف الرئيس من هذه الدراسة هو تحليل االستخدام العمليإ

ففي  تحسين المستمر. وتنقسم هذه الدراسة إلى جزأين: النظرية والمعرفيةوال النفاياتعلى جميع 
التحسين المستمر )كايزن(، والتي هي عبارة  وصف الفلسفة المعتمدة ومفهومالجزء األول منها تم 

يتعلق بعرض االستخدام  (المعرفي) الثاني الجزءالمات على تحسين الشركة بشكل عام، أما عن ع
تتخصص الشركة في و بياال. -في بولندا في بيلسكو لقواعد مفهوم كايزن في شركة سيارات العملي

جزاء النقل والمكونات انات، وكتل المحرك، وأالمعقدة مثل: رؤوس األسطو  ومصب مكونات األلومني
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طريقة دراسة الحالة وصياغة مشاكل البحث التي تتبع هذه الحالة: مالمح  الهيكلية. ولقد تم استخدم
فريق كايزن، والقواعد األساسية لفريق كايزن، وخطة عمل كايزن واألدوات المستخدمة أثناء عمل 

 كايزن.
كايزن قد وضع تأثير إجراءات لو  تتحقق في الشركة. يزنإجراءات كا أنولقد تم استنتاج 

بإجراءات ما يسمى "ما بعد كايزن"، والتي تستخدم  وتقوم الشركة أيضاً  حلول دقيقة لمشاكل الجودة.
فإن جميع األنشطة  ووفقًا لفلسفة كايزنأطول للقضاء عليها  التي تتطلب وقتاً  المشاكلفي حالة 

 .ال الجودة لديها طابع مستمرفي مج التي ُأقيمت في الشركة

 :بعنوان   (kocamis, 2015).ةدراس -3

"Lean Accounting Method For Reduction in production costs in 

companies" 
نظرية المحاسبة الرشيقة للحد من تكاليف اإلنتاج في الشركات" "  

 

في تخفيض التكاليف لقاء الضوء على أهمية المحاسبة الرشيقة وأثرها إهدفت الدراسة إلى 
اإلنتاجية حيث تقوم الشركات باستبدال أساليب التصنيع القديمة بأساليب حديثة لتقديم منتجات 

تعتبر المحاسبة ألساليب الحديثة التصنيع الرشيق و هذه الطرق واوبأسعار أقل ومن أفضل للعمالء 
أيضًا أنه في ظل المحاسبة توضح  هذه الدراسة جية تهدف إلى دعم التصنيع الرشيق. و الرشيقة منه

لى إالرشيقة تعتبر كل عملية من العمليات اإلنتاجية إضافة للتكلفة لذلك تهدف المحاسبة الرشيقة 
إزالة العمليات التي ال تضيف قيمة وبالتالي تقليل الفاقد. وركزت هذه الدراسة على التفكير الرشيق 

شيق وهو يتكون من خمس خطوات ير الر وعناصر نظام التفكير الرشيق وأعطت نموذج جيد للتفك
تحديد القيمة، تحديد تيار القيمة، جعل تيار القيمة يتدفق، تنفيذ  نظام السحب، السعي نحو وهي 

 الكمال.   
: أن الشركة التي تقتنع بأسلوب المحاسبة الرشيقة ومن أهم النتائج التي خرجت بها الدراسة
ا ويجب أن تعمل وفق مبادئ التفكير الرشيق كما يجب عليها أن تعتمد البساطة في كل أنشطته

يجب على الشركات استخدام التفكير الرشيق في جميع اإلدارات على نحو فعال حيث إن تلك 
 الشركات تحقق أكبر قدر من المنافع وذلك بتقليل الفاقد من الموارد وتخفيض التكاليف اإلنتاجية.
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 , بعنوان:  (Ramezani, 2014)دراسة  -4
"Lean and its  Basic Components" 

 "الرشاقة ومكوناته األساسية"
إن فلسفة التصنيع الرشيق يجب أن تستخدم كل الموارد البشرية والمادية لتحقيق أقصى قدر 

ن أساس فلسفة التصنيع الرشيق هو أن األداء الكلي للمنظمة يجب أن إ، حيث المالكمن ثروة 
الذي يعتبر الزبون أو العميل هو محور اهتمامه، والذي يتجه نحو التوحد واتباع النظام المنطقي 

شرح مختلف جوانب الرشاقة أي دراسة  ىيهدف إلى تقديم قيمة للعمالء. ولقد هدفت هذه الدراسة إل
الرشاقة من جميع النواحي على أساس المبادئ األساسية، حيث ركزت الدراسة على توفير شرح 

 في إيران. يقةلمبادئ أدوات وممارسات المحاسبة الرش
ولقد توصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن الرشاقة هي فلسفة إدارية نشأت من صناعة 
السيارات، وتوسعت حتى أصبحت تطبق على عمليات غير إنتاجية وفي الوقت الحالي تم تطبيقها 
رة على مستويات أخرى مثل تكنولوجيا المعلومات، خدمات العمالء، والعمليات اإلدارية. والفك

المزيد من القيمة للعمالء مع استخدام أدنى حد من الموارد، وتبين  تقديمالرئيسة في الرشاقة هي 
يمكن أن تؤثر على  التيأيضًا من الدراسة أن الرشاقة تركز على االلتزام المستمر بعملية التحسين 
الرشيق الذي يساعد في القدرة التنافسية للمنظمة بشكل كبير، وأخيرًا تعتبر الرشاقة وسيلة للتفكير 

 القضاء على الضائع وتقديم قيمة أفضل للعميل.
 :بعنوان(Rosa, 2013 ) دراسة   -5

"Accounting Contribution For Lean Management Philosophy" 

 "مساهمة المحاسبة في فلسفة اإلدارة الرشيقة"
طها األساسية والتحقق وتعريف نقا رشيقةهو مراجعة فلسفة اإلدارة الالهدف من هذه الدراسة 

، لتي تعتبر النظرية األكثر مالءمةمن التوافق بين هذه الفلسفة و بين نماذج اإلدارة المحاسبية ا
تعريف أي من طرق تقييم المنتج واألداء  الدراسة وهي هذهل وهناك مجموعة من األهداف الفرعية

  مراجعة مقاالت تم ذه الغاية،. ومن أجل هرشيقةاستخدامها مع الفلسفة ال أجلأكثر مالءمة من 
بعض النتائج وهي أنه بالنسبة لتقييم المنتج فإنه يتم من خالل تكاليف ولقد تم التوصل إلى 

قاط وهي خلية تدفق القيمة أو تيارات القيمة، أما بالنسبة لتقييم األداء فإنه يتم التركيز على ثالث ن
 .الرشيقةبادئ تتبع جميع الم هي التي ة قيمة التيارتكلف ، وأن، واإلدارة بالرؤيةالعمل، تدفق القيمة
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 بعنوان:  ,(Maskell & Baggley, 2006)دراسة  -6
"Lean accounting: What's it all about?" 

 المحاسبة الرشيقة: كل ما يتعلق بها""
تاج الرشيق وبالتالي أن األنظمة التقليدية ال تتناسب مع عمليات اإلن بيان الدراسة هدفت

تحديد المبادئ األساسية للمحاسبة الرشيقة وتحليل مجاالت استعمالها، ولقد طبقت الدراسة مام باالهت
في ايرلندا وبينت أن النظم التقليدية لمحاسبة التكاليف اإلدارية تعتمد على مقاييس أداء تقليدية ال 

نظام  يسمىهو ما تركز على تدفق القيمة وأن النظم التقليدية ال تتناسب مع اإلنتاج بدون فاقد و 
 اإلنتاج الرشيق. ولقد قدمت الدراسة تعريفًا للمحاسبة الرشيقة وبينت أدواتها ومبادئها وممارستها.

ة وهي أن تطبيق المحاسبة الرشيقة تعمل على التقليل إلى نتيجة رئيس ت الدراسةولقد توصل
القرارات في الوقت  ذتخافي الموارد والوقت وتعطي أفضل المعلومات الالزمة ال والهدرمن الفاقد 

 ها توفر التقارير في الوقت المناسب وتكون هذه التقارير واضحة وسهلة الفهم.إنالمناسب حيث 
 , بعنوان: (Abdulla ,2003)دراسة -7

 "Lean manufacturing tools and techniques in the process industry 

with a focus on steel" 

"صناعة العملية مع التركيز على الصلبالفي  رشيقالتصنيع ال وتقنيات أدوات " 
في اإلنتاج أو في قطاع عملية اإلنتاج  لرشيقةتطبيق المفاهيم الصناعية ايتناول هذا البحث 

كن أن تكون أدوات ق في كيف يميعادن. إن هدف هذا البحث هو التحقمع التركيز على صناعة الم
تقييم  يهدف أيضًا إلىو  ،بيئة صناعية مستمرة فيلة األدوات المنفص عمتكيفة م ةرشيقالالصناعة 

 فوائدها على مثال تطبيق معين.
في نتاج المنفصل تتشاركان واإلأو المستمر  الرشيق نتاجعلى الرغم من أن عملية اإل

، حيث إن كل عملية عن األخرى فيها تختلفالتي خصائص متعددة إال أن هناك بعض المواطن 
لكل منها خصائص فريدة ومتنوعة. إن هذا  خل مع األخرى ولكنلديها تدا الصناعتينعدادات كلتا إ

 .رةلألوجه المتقابلة بين الصناعة المنفصلة والصناعة المستم البحث يحاول أن يعطي تعريفاً 
وقد تم اختبار األفكار في هذا الخصوص على شركة كبيرة لصناعة المعادن يشار إليها ب 

 . (إيه بي أس)
 ةإن رسم خرائط قيمة التيار مستخدمث إلى مجموعة من النتائج وهي: وقد توصل البح

واألدوات المعتمدة ، دمة للتعريف عن مصادر المخلفاتلوضع خطة للحالة الراهنة ومن ثم مستخ
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إن خريطة الحالة المستقبلية مطورة بعد ذلك من أجل نظام محدد  .المخلفاتمن هذه  لمحاولة الحد
ها و من أجل تحديد كمية الفوائد المكتسبة من استخدام أدوات وتقنيات مع أدوات معتمدة من أجل

 (أيه بي أس) ركةجد هناك محاكاة مفصلة مطورة لشفإنه يو  ،معتمدة في رسم خرائط قيمة التيار
  ة.اكاة لتكوينات مختلفة ومعتمدنتاج هذه المحإناك تجربة مصممة مستخدمة لتحليل وه

  :ابقةالدراسات الس التعليق على 1.8
من خالل استعراض الدراسات السابقة التي تناولت المحاسبة الرشيقة تبين أنها استعرضت 
المفاهيم المتعلقة باإلنتاج الرشيق والمحاسبة الرشيقة، وبيان أثر استخدام المحاسبة الرشيقة في 

االستدامة والمحافظة على  تخفيض التكاليف، ودور المحاسبة الرشيقة في تحقيق الميزة التنافسية
، كما أشارت الدراسات السابقة إلى ضرورة استخدام نظام المحاسبة الرشيقة وتطبيق أدواتها والبقاء

ج لتطبيق ذوضعت دراسات أخرى نما ذلكا النظام، كذهستفادة من المزايا التي يحققها ومبادئها لال
الرشيقة ونظام اإلنتاج  المحاسبة الرشيقة، ولقد توصلت الدراسات السابقة إلى أن نظام المحاسبة

الرشيق  أنظمة حديثة تعتمد على اإلنتاج بأقل قدر من الفاقد وتركز على األنشطة التي تضيف 
زالة األنشطة التي ال تضيف قيمة، وبينت الفرق بينها وبين نظام اإلنتاج التقليدي  قيمة للعميل وا 

النظر عن األنشطة التي تضيف  ي يعتمد على اإلنتاج الضخم أي اإلنتاج  بكميات كبيرة بغضذال
 قيمة واألنشطة التي ال تضيف قيمة. 

  ه الدراسة عن الدراسات السابقة:ذما يميز ه
تتشابه هذه الدراسة مع غيرها من الدراسات السابقة من حيث إن جميع الدراسات تناولت  .1

راسات مثل موضوع اإلنتاج الرشيق والمحاسبة الرشيقة بشكل تفصيلي، كما تتشابه مع بعض الد
( في أن كاًل منهم تم تطبيقه في قطاع م2015( ، ودراسة )المشهراوي، م2016دراسة )محسن، 

(، )الموسوي، م2015(، )المشهراوي، م2016غزة، وتشابهت أيضًا مع دراسة كل من )محسن، 
( من حيث المنهجية المستخدمة حيث تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي م2015والغرباوي، 

 كل منهم. في 
تتميز هذه الدراسة في أنها تبحث في مقومات تطبيق المحاسبة الرشيقة في الشركات الصناعية  .2

في قطاع غزة حيث تم تقسيم المقومات إلى مقومات إدارية ومقومات إجرائية ولم تقم أي من 
ن بل إ الدراسات السابقة بالتطرق لتلك المقومات بالشكل المفصل كما تم في هذه الدراسة،

م( بأثر 2014معظمها تطرق آلثار تطبيق المحاسبة الرشيقة فمثاًل اهتمت دراسة )الحسناوي، 
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م( بأثر تطبيق 2013تطبيق اإلنتاج الرشيق على أداء العمليات، كما اهتمت دراسة )محمد، 
م( فاهتمت 2012المحاسبة الرشيقة في تخفيض التكاليف أما دراسة )الطائي والسبعاوي، 

 & Maskell)صنيع الرشيق وأثره على تحقيق الميزة التنافسية، أما دراسة بمرتكزات الت

Baggley, 2006 وتتميز  .الرشيقة وبيان أدواتها ومبادئها فاهتمت بتوضيح تعريف المحاسبة
هذه الدراسة أيضًا بأنها تأتي في بيئة مختلفة عن سابقاتها حيث أنها طبقت على الشركات 

نتاجية وهو ما يميزها عن اع الصناعية العاملة في قط غزة أي أنها طبقت في بيئة صناعية وا 
ه الدراسة ذ( التي طبقت في البنك أي في بيئة خدمية. وبالتالي فإن ه2016دراسة )محسن، 

انفردت بالبحث عن مقومات المحاسبة الرشيقة ومعرفة مدى توفرها في الشركات الصناعية في 
   قطاع غزة. 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
  الرشيق المنهج
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 الثاني الفصل 
 الرشيق المنهج

 المقدمة 2.0
 كبيراً  اً لقد تطورت الظروف البيئية المحيطة بالمنشآت الصناعية في الوقت الحاضر تطور 

 غيرهذا التل وكان. بحيث أصبحت البيئة الحديثة ذات خصائص مميزة ومختلفة عن البيئة التقليدية
نتاج ونظام التكاليف وكان من ضمن التغيرات التي الصناعية وعلى اإل المنشآت ىكبير علالثر األ

 ،والتغير التكنولوجي ،خدمة العميل ىعل والتركيز ،والمنافسة العالمية ،نتاجيةإلحدثت زيادة الطاقة ا
تحقق إضافة البحث عن أساليب تصنيع جديدة  ضرورة إلىهذه التغيرات التي حدثت  كما أدت

-114م، ص2013جات ال توفرها نظم اإلنتاج التقليدية )عيسى، ومحسن، خصائص جديدة للمنت
ي أدى ذالتغيرات األثر الكبير على المحاسبة األمر ال هذه(. ومن الطبيعي أيضًا أن يكون ل115

إلى عدم مالءمة المحاسبة التقليدية وخاصة في مجال محاسبة التكاليف والمحاسبة اإلدارية 
ا ظهرت بعض المفاهيم الجديدة في علم المحاسبة تعمل على ذحدثت، لللتغيرات والتطورات التي 

توفير المعلومات المالئمة للمساهمة في االستخدام األمثل للموارد ومواكبة التطورات والتغيرات في 
(. وكان مفهوم المحاسبة الرشيقة من المفاهيم الحديثة 223م، ص2014األسواق المنافسة )كاظم، 

تلك التغيرات والتي تعد مفتاحًا للتقدم. وتشمل المحاسبة الرشيقة كل األساليب التي ظهرت نتيجة ل
اإلدارية التي تعكس حقيقة التفكير الرشيق والممارسات الرشيقة. وتساعد المحاسبة الرشيقة على 

أفضل القرارات نتيجة الحصول على المعلومات المالئمة في الوقت المناسب، كما أنها تسهم  ذاتخا
زالة األنشطة التي ال تضيف قيمة مما يؤدي إلى في الق ضاء على الضائع وتوفير المال والوقت، وا 

(. ومن هنا كان البد من 15-14م، ص2013، ويل األمد وتخفيض التكاليف )محمدالتحسين ط
لك بإلقاء الضوء على كل ما يحيط بها من مفاهيم ومبادئ ذاالهتمام بموضوع المحاسبة الرشيقة و 

يضًا على أدوات المحاسبة الرشيقة لكي يتمكن القارئ من فهم المقصود بالرشاقة. ولقد تم والتعرف أ
ا الفصل على كل من التفكير الرشيق واإلنتاج الرشيق وتعريف المحاسبة الرشيقة كما ذالتركيز في ه

سبة ا الفصل إلى التعرف على كل من المقومات اإلدارية واإلجرائية الالزمة لتطبيق المحاذسعى ه
 الرشيقة.   
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 المبحث األول: اإلنتاج الرشيق

 تمهيد 2.1.1
يتضمن القيام بدراسة كاملة Lean Product) مصطلح التصنيع أو اإلنتاج الرشيق ) إن

لمسار العملية اإلنتاجية بدءًا من بداية التفكير، ومن ثم التخطيط للعملية، فالتصميم، والتوريد، 
ائن مع التركيز على التخلص الكامل من كل جزئية ال تحقق أي قيمة واإلنتاج، وأخيرًا التوريد للزب

مضافة للزبون باعتباره المحور األساس لتوجه أي نشاط صناعي أو خدمي، ويعتمد اإلنتاج الرشيق 
لك من خالل استخدام ذعلى التوظيف المتوازن لكل موارد المنظمة لتستطيع تحقيق أهدافها و 

عددة القادرة على دراسة وفهم الواقع الحالي في كل نشاط، والقادرة أيضًا وي المهارات المتذالعاملين 
على حل مشكالته بل وتطويره نحو األفضل وفي أغلب األحيان يستعمل بشكل متبادل مع اإلنتاج 

( يؤكد على ضرورة حل المشكالت، JIT(، واالختالف بينهما هو أن )Just-In-Timeفي حينه )
الداخلية للمنظمة، والتصنيع الرشيق يؤكد على فهم متطلبات الزبون،  ايوينصب تركيزه على القضا

والقضيتان الرئيسيتان للنظامين هما التحسين المستمر، ونظام السحب، إلى أن الفلسفة في النظام 
الرشيق هي عمل النظام بأدنى مستويات من المخزون، وأدنى هدر، وأدنى مساحة، وبصورة أكثر 

ال يشتمل على معوقات، ويتمكن من تحقيق المرونة   )الحميداوي، وبهية، دقة، حيث إنه نظام 
لك ذه الدراسة على توضيح كل ما يتعلق بالتصنيع الرشيق و ذ(. وسوف ترتكز ه56م، ص2015

ة تاريخية عن مفهوم الترشيق، وبيان المقصود بالتصنيع الرشيق ، وتوضيح أنواع الهدر، ذبإعطاء نب
 ين النظام الرشيق والنظام التقليدي.  وتقديم مقارنة بسيطة ب

 نبذة تاريخية عن مفهوم الترشيق:  2.1.2
داية هو أول من وضع منهج الترشيق في ب (Taiichi Ohno) يري الكثيرون أن
تويوتا  شركة من قبل ( أن أفكار الترشيد تم انشاؤهاJames Womackالخمسينيات حيث بين )

حيث إن العالم يشهد  .( 21: 2005المشهراوي,سنوات ) لصناعة السيارات منذ بضع اليابانية
د األزمات والتي لى حاهات التي تصل في بعض األحيان إتغيرات في المجاالت واالتجالعديد من ال

ليات واضحة ومنهجيات ة وبالتالي أصبح من الضروري وضع  لى كل نواحي الحيانصل بنتائجها إ
تتأثر وأكثر المجاالت واألنشطة التي  ،تغيراتبط بهذه النتائج غير مرغوبة ترت ثابتة لمواجهة أي

واألجزاء  ،المجال الصناعي فالصناعة تقوم على المواد الخام بهذه التغيرات والتقلبات هي أنشطة
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التجارة الداخلية والخارجية ، وتتأثر المصنعة وتعتمد على مصادر الطاقة وطرق النقل والمواصالت
من أبرز الدول التي سارعت بدراسة األساليب ، ولقد كانت اليابان للدول بأي أزمات أو تغيرات

العلمية إلدارة الصناعة ونقل األفكار الرائدة من المدرسة األمريكية واألوروبية بعد الحرب العالمية 
دارة متميزة تحمل ثم ما لبثت أن طورت أنظمة إبما يناسب أهدافها الصناعية  وتطويرهاالثانية 

إدارة,) كل األنحاءرة متميزة وانتشرت في دانية والتي سرعان ما أصبحت مدارس إالصبغة اليابا

وهو برنامج )تويوتا( للتحسين ثم تم تأسيس برنامج ضخم  بقيادة قامت شركة تويوتا حينها( م2011
 ولقد ،بعد معروفاً الذي لم يكن  (TPS)(Toyota Production System)تويوتا لإلنتاج  نظام
سون في شركة تويوتا بأول خطوة في عملية التحسين حيث قاموا بالنظر إلى طريقة المهند قام

الرائد في اختراع خط التجميع أو خط  ومبادئ )هنري فورد( في خط اإلنتاج، حيث يعتبر فورد
 الكفاءة في تحسين (Fredrick Taylor)ت م مهندسو )تويوتا( بدراسة إسهامااإلنتاج، وأيضًا قا
ابان الصناعية لذي ساهم كثيرًا بنهضة اليا (Edwards Deming) تبني مفاهيم الصناعية وأيضاً 
من هنا و هذه المجهودات تحقق التحسين في جميع المستويات، هذه البدايات و  معما بعد الحرب، و 

بعد  ي يكأكثر بالسوق األمر  ولقد زاد دخولهااية الستينات دخلت )تويوتا( السوق )األمريكية( في بد
حققته  يالذ ا النجاح الكبيربعد هذو  .بعد أن اكتسبت تويوتا ثقة العمالء األمريكيين ياتالسبعين

تويوتا  قادالذي والبحث عن السبب  قامت شركات صناعة السيارات بمراقبة هذا النجاح شركة تويوتا
من مشجع للعمالء، وبأفضل و وشحنها وبيعها بسرعة وبسعر رخيص اليابان  في إلى تصنيع سيارات
 .(malhwishelar.2017) ،(Alhwishel,2012) السيارات المحلية،  

ا كتابهم بنشر دراستهما في ((1991 عام( في Womack, Jonesولقد قام الباحثان )
 قاما حيث ,"The Machine That Changed the world"عالم( )اآللة التي غيرت الر الشهي
واإلنتاج  نته مع األساليب العالمية للتصنيع ومقار  TPS))( اإلنتاج في شركة )تويوتا صف نظمبو 

وأطلقوا على نظام اإلنتاج في شركة تويوتا بنظام  ربي،العالم الغ في شركات تصنيع السيارات في
ة وقد تم صياغ  (Womack and Jones,1991, p4-8).قاإلنتاج الرشي أي( Leanاللين )

اإلنتاج مع تقليل كل الموارد من )نظام تويوتا( التي تمكنت كعبارة لوصف  قمصطلح الرشي
العمل على القضاء وجهد العمل واالستثمارات الرأسمالية والمخزون، و  : المساحة المستخدمة مثل

زالة الهدر أو الضائع  )جرابان، نشر الباحثان  م1996 معاوفي (. 29م، ص 2011على العيوب وا 
لذي تناول تفصياًل " اLean Thinkingق "ما الثاني بعنوان التفكير الرشي)ووماك وجونز( كتابه
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ذلك العديد من واستمرت بعد  ،ا(ة لألسلوب اإلنتاجي لشركة )تويوتالرئيسللمفاهيم واألدوات 
حيث  ،الذي يؤدي إلى استنفاذ موارد أقلتوضح مفاهيم وأدوات فكر ترشيد الفاقد  المؤلفات التي

على الجودة  مواعيد المقررة، والرقابة الدقيقةلل والتسليم وفقاً  على وجود حد أدنى من المخزون، يعتمد
العديد من الوحدات االقتصادية  جميع الوظائف واألنشطة، مما شجع ومعايرة والصيانة المانعة،

 .(Merwe, 2008, P1-18) المدخل على التحول مباشرة إلى تطبيق هذا

  الرشيق: مفهوم اإلنتاج 2.1.3 
دارة، وتطوير اإلنتاج، والعمليات، والموردين، يعتبر نظام اإلنتاج الرشيق نظامًا لت نظيم، وا 

والعالقات مع العمالء بحيث تتم عملية اإلنتاج بأقل مجهود وفي أقل مساحة وبأقل رأسمال، وأقل 
وقت، وأقل عدد من الوحدات المعيبة لترضي احتياجات العمالء ويعتمد نظام اإلنتاج الرشيق على 

ي يعتمد ذاإلنتاج حسب الطلب. على عكس اإلنتاج التقليدي الي يتبنى سياسة ذنظام السحب وال
ي يتبنى سياسة اإلنتاج بأحجام ضخمة كبيرة لكي يتم توزيع التكاليف الثابتة ذعلى أسلوب الدفع وال

على عدد أكبر من الوحدات المنتجة مما يسمح بتخفيض نصيب الوحدة الواحدة من التكاليف. وهي 
ي يعتمد على نظام الدفع ذ، ال(Mass Production)تاج الواسع لك تعتمد على تطبيق اإلنذب

(Push System)ي يبقى كل عامل ذي من خالله يتم اإلنتاج بقدر المستطاع بالشكل الذ، وال
 & ,Noreen). ا كانت المنتجات يمكن بيعها أم الذمشغواًل باإلنتاج بغض النظر فيما إ

Gairison, 2008, p8) ر التصنيع الرشيق لثالثة أسباب وتسعى الشركات الختيا(Krajewiski, 

and Ritzman, 2005, p495) 

 لتقليل االحتياجات من الموارد اإلنتاجية والتكاليف. -1
 لزيادة االستجابة نحو الزبون. -2
  لتحسين صورة المنتج. -3

سينين في اليابان هي تقليل  ذإن الفكرة األساسية من اإلنتاج الرشيق والتي تم تطويرها من
 ,Abdullah, 2003). موظفين وزيادة قدراتهم ومهاراتهالفاقد، وتخفيض التكاليف، وتطوير الحجم 

p6)   ،ويبين الجدول التالي مفاهيم اإلنتاج الرشيق من وجهة نظر مجموعة من الباحثين )الحسناوي
76-75).م، ص2014
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 (The 5s's)سة ويعتمد األسلوب الرشيق من أجل تنظيم العمل على ما يعرف باألسات الخم

رشادات لمختلف وتمثل إ وتشتمل على خمس طرق لتنظيم مساحة العمل وتحقيق الكفاءة والفعالية،
 :(329 م،2015)الزعبي، العفيف، العاملين والموظفين وهي كما يلي 

  صنف(sort)  أي صنف األعمال إلى ضرورية وغير ضرورية، ثم إزالة األعمال غير
 ة نهائيًا.ضرورية التي ال تضيف قيمال

 ( رتبstraighten)  بعد تصنيف األعمال يتم ترتيب بنود األعمال الضرورية من أجل تقليل
واختصار الوقت والجهد المبذول مثل تنظيم مكان العمل وترتيبه بشكل مرتب ووضع كل شيء 

 في مكانه.
 أو نظف لمع (shine تنظيف بيئة العمل والتخلص من المخلفات واألوساخ والملوثات ) بصورة

 بدقة وتقلل من المخاطر كالحريق والحوادث. المشكالتتقود إلى تحديد 
 ( التوحيدstanderelaize)  أي اضفاء الطابع الرسمي على نشاط المنظمة، وجعل جميع

نه عند وضع معايير إ الممارسات أكثر فاعلية وكفاءة ويتم انجاز ذلك من خالل التوحيد حيث
م بما سيقوم به وكيف يتم انجاز العمل المفترض القيام للعمل سوف يصبح كل شخص على عل
 به، كما يساعد على اظهار االنحرافات.

 ( الستدامةsustain)  والمقصود بها ضمان استمرارية الحفاظ على المعايير المعمول بها وأن
 يتم التعديل اذا تطلب األمر.

يث إنه من الصعب ح (Safety)وهناك بعض الشركات التي أضافت األس السادسة وهي  
أن تنال المنظمة على ثقة الموظفين من دون توفير األمان في بيئة العمل التي يعملون بها، 

 ,McVay)وبالتالي يجب أن يعمل عنصر األمان مع العناصر السابقة لخلق بيئة عمل ناجحة
Kennedy, and Fullerton, 2013,p 7). 

لتصنيع الرشيق هو نظام إنتاجي يعتمد على وفي ضوء ما سبق يمكن القول بأن اإلنتاج أو ا
زالة كافة أنواع  الضياع أو الهدر  اإلنتاج بأقل التكاليف عن طريق االستخدام األمثل للموارد وا 

لك بالتخلص من النشاطات التي ال تضيف قيمة للعمالء، كما أنه نظام يسعى إلى تقديم ذوالتأخير و 
عمالء وتعظيم القيمة المقدمة لهم. كما أن اإلنتاج عالية الجودة  للحصول على رضا ال منتجات

الرشيق يعتمد على مجموعة من الممارسات التي تنظم العمل وتعمل على التخلص من كل األعمال 
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واألنشطة غير الضرورية والتي ال تضيف قيمة وتضمن االستمرار على العمل وفقًا للمعايير 
 المعمول بها. 

 

 عه:الهدر أو الضائع وأنوا 2.1.4
إلى فكر شامل يطبق في جميع مجاالت األعمال وأنشطتها،  لقد تحول التصنيع الرشيق 
هو تحقيق أفضل أداء، وأفضل مخرجات مع التخلص كليًا ت الطبية والتعليمية والهدف من والمجاال

ا ذأن الفكرة األساسية من وراء ه ذلك ممكنًا، إذمن أي نشاط ال يمثل قيمة مضافة للزبون كلما كان 
المفهوم إزالة كل أشكال الهدر الناجمة عن العمليات التصنيعية التي ال تضيف قيمة للمنتج النهائي 

، إما من وجهة نظر الزبون، من خالل تدريب العاملين على اكتشاف الهدر والسعي للتخلص منه
يجاد حلول لها، أو من خالل أعمال التحسين المستمر. إن عد م من خالل اكتشاف مشكالت وا 

اكتشاف الهدر ال يدل على عدم وجوده بل يدل على عدم كفاءة التدريب.  ووفقًا لمفهوم التصنيع 
يعرف بأنه: أية عملية أو أية تكاليف ال تضيف قيمة للمنتج النهائي  (Waste)الرشيق فإن الهدر

جال في مويمكن بيان أبرز أنواع الضياع والهدر الشائعة  (.56، صم2015 بهية،و ، يداوي)الحم
  نظام التصنيع الرشيق كاآلتي:  

 Over Production اإلنتاج الفائض: -1
عندما تنتج  في اإلنتاج يحدث اإلفراطو أم جميع النفايات، ب اإلنتاج الفائض سمىيما  غالباً 

على الرغم من أن  وحدة 100فمثاًل يقوم المصنع بإنتاج  الشركة أكثر من احتياجات العمالء.
 إلنتاج في بيئات غير التصنيعاإلفراط في ا  ويمكن أن يكون. وحدة فقط 20 بإنتاج العميل أمر

هو  النفايات هو أم جميع اعتبار اإلفراط في اإلنتاج رمي الطعام الزائد. والسبب فيو مثل المطاعم 
 .أي وجود أنواع أخرى من الهدر والضائع نفايات أخرى يتسبب في وجوداإلفراط في اإلنتاج  أن

قل )الن وتخزينإلى نقل البضائع الزائدة الناتجة عن اإلفراط في اإلنتاج  لمثال تحتاجفعلى سبيل ا
اإلفراط في اإلنتاج  حتى أن عن عملهم )الحركة(. بعيداً  تجعل العمال يتحركونوالمخزون(، والتي 

 منتجات التي يريدها العمالء فعالما يؤخر إنتاج ال غالباً نه يخلق االنتظار، كما أ

.(Pereira,2009: 1)  
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 Waiting  وقت النتظار -2
ويتمثل بالوقت الضائع بسبب انتظار العمالء أو التأخير في الحصول على المعلومات أو  

التأخير في الحصول على المنتج وغيرها من العمليات المتأخرة والتي تؤدي إلى ضعف تدفق 
 .p00Taylor, 20 and, (Hines , (9المنتج، والزيادة في المهلة الزمنية 

 Transportation الضياع الناجم عن النقل والمناولة -3
نتيجة عمليات النقل غير الضرورية للمواد وحركات النقل الغير ويتحقق هذا الضياع 

من أبرز أسبابه ضرورية لألدوات والمكائن والنقل عبر مسافات طويلة أو تكرار عمليات النقل و 
  (Domingo, 2015,p 3).مراكز العمل  بينالتخطيط الخاطئ، وبعد المسافات 

 Inventoryالضياع الناتج عن المخزون  -4
المخزون الكبير يؤدي  النوع من الضياع نتيجة التخزين الزائد للمواد حيث إن هذاويتحقق 

بالمئة من  20فاع التكاليف حيث تصل تكلفة التخزين إلى أكثر من إلى استهالك المساحة، وارت
النوع من الضياع عن طريق تحديد الحد األقصى واألدنى  هذاكن التقليل من قيمة المنتج، ويم

 . p(Berlec and Starbek, 2009 , (194للتخزين
 Motion الضياع الناتج عن الحركة-5

عنها هدر في  الزائدة غير الضرورية التي ينتج يتحقق هذا النوع من الضياع نتيجة الحركة 
بالتنقالت، وحركات العاملين الزائدة ل ذلك ثمللمنتج النهائي، ويت الجهد، والوقت، وال تضيف قيمة

 (. 8م، ص2015غير الضرورية والتي ال تضيف قيمة للمنتج )الغرباوي، 
 Over Processing  الضياع الناتج عن العمليات-6

، والتي وجود عمليات يدوية غير ضروريةنتيجة لعدم فاعلية العمليات و  ويتحقق هذا النوع 
 (.225م، ص2014 ،كاظمضيف قيمة للمنتج )ال ت

 Defects  األخطاء -7
، لى المستهلك، والتي تصل إوهي األخطاء أو العيوب التي تكون في المنتج النهائي 

 .(Jackson, 2013, p15)مراجعة المصنع نتيجة الخلل  لىوبالتالي يلجأ المستهلك إ
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، توافقًا مع (3M)ث مصادر أطلق عليها أما اإلدارة اليابانية فقد لخصت مصادر الهدر بثال
 (184م، ص2011اللغة اليابانية وهي  )سعيد، 

Muda.وتعني الهدر، ويمثل الهدر في الفكر الياباني كل نشاط يمثل كلفة وال يضيف قيمة : 
Muraب، أي عدم االستقرار في اإلنتاج وأسلوب العمل، وبشكل أوضح ذبذ: ويعني التغيير والت

 اليب نموذجية محددة في أداء العمل.عدم اعتماد أس
:Muri  وتعني ضعف الحكمة والالعقالنية من خالل التركيز على المحاسبة على األخطاء

 الفعل الصحيح. ذوالتوبيخ المستمر عليها أكثر من اتخا
ويتضح مما سبق أن الهدر أو الضائع هو أي نشاط ال يضيف قيمة للمنتج النهائي من وجهة نظر 

ألنها تؤدي إلى إهدار الوقت التالي يجب التخلص من تلك األنشطة التي ال تضيف قيمة العميل، وب
هدار الموارد.   وا 

 الفرق بين النظام التقليدي في التصنيع ونظام التصنيع الرشيق:  2.1.5

 الفرق بين النظام التقليدي والنظام الرشيق. :(2.1جدول)
 النظام التقليدي التصنيع الرشيق العوامل

 تتم باالعتماد على التنبؤ تتم باالعتماد على الطلب الفعلي للزبون  جدولةال
 طويلة قصيرة المهلة الزمنية
كميللللة صللللغيرة بحيللللث تسللللد الللللنقص سللللواء فللللي  حجم الدفعة

 االنتاج أو الشراء.
كبيللرة نسللبيًا مللع اجللراء مفاضلللة بللين 

 كلف المخزون وكلف التهيئة.
الجلودة مئلة توى ن لم يكن مسالعيوب صفرية وا   الجودة

 نتاج في خطربالمئة يكون اإل
 نسبة محددة من التالف

 على أساس العملية على أساس المنتج الترتيب الداخلي
 منخفض عالٍ  تمكين العاملين
 يعامل بوصفه موجودات يعد ضياعًا أو هدراً  المخزون

 (103م، ص2010: )الدباغ، و حسن، المصدر
نتاج الرشيق يختلف عن نظام اإلنتاج التقليدي في ( أن نظام اإل2.2ويتضح من جدول)

الكثير من األمور حيث يعتمد اإلنتاج في النظام الرشيق على طلبات العمالء أما في النظام 
التقليدي فيتم اإلنتاج بناء على التنبؤ، كما أن اإلنتاج في النظام الرشيق يكون بكميات قليلة على 

مد عل اإلنتاج بكميات كبيرة، أما بالنسبة للجودة ففي النظام ي يعتذالعكس  النظام التقليدي وال
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الرشيق تكون عالية والعيوب ال وجود لها بينما النظام التقليدي فيكون هناك نسبة من العيوب، 
وأخيرًا بالنسبة للمخزون فاألساس في اإلنتاج الرشيق أن ال يكون هناك مخزون ألن المخزون يعتبر 

يدي فالمخزون يعتبر من أصول الشركة وقد يكون بكميات كبيرة تحتاج إلى ضائع أما النظام التقل
 تكاليف في التخزين والجرد وغيرها من التكاليف.

   

 مبادئ اإلنتاج أو التصنيع الرشيق:  2.1.6
يمكن تلخيصها كما يلي  يعتمد اإلنتاج الرشيق على مجموعة من المبادئ والتي

(Diekmann, Krewedl, and Balonick, 2004, p115):  
فلللي  يمكلللن تلخيصللله جلللوهر نظلللام إنتلللاج تويوتلللافلللإن يلللرى أن  (Fujimoto): ملللن وجهلللة نظلللر أولا 

 المبادئ الثالثة التالية:
 قدرة اإلنتاج القياسية. –قدرة التصنيع الروتينية   -1
 حتفاظ بالحل.ت واالكالالطرق القياسية لحل المش –القدرة على التعلم الروتيني   -2
  التعلم لتغيير النظام والتحسين. –التعلم التطوري القدرة على   -3

 :( فقد عرف المبادئ الخمسة التاليةWomack) : من وجهة نظرثانياا 
 تحديد القيمة من وجهه نظر العميل.  -1
 تحديد تيار القيمة.  -2
 جعل المنتج يتدفق.  -3
 التأكد من أن هذا يحدث وفقًا لطلب العميل.  -4
 .إدارة نحو الكمال  -5

 فقد وضع مجموعة أشمل من مبادئ التصنيع وهي:( Maclnnes)جهة نظر من و  :ا ثالثا
 تقليل الفاقد أو الضائع أو الحد منها، وبالتالي يتم اإلنتاج حسب الطلب مع تقليل المخزون. -1
 –المواصالت  -االنتظار -تقليل السبع فواقد، وهم اإلنتاج الضخم )اإلفراط في اإلنتاج( -2

 العمليات غير الضرورية. –العيوب  –المخزون  –المعالجة اإلضافية 
 ضمان الجودة والتحسين المستمر  -3

 .العميل التركيز على -أ
 .تطبيق تقنيات التدقيق -ب
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 5s's.دارة البصرية و تطبيق إ -ج
 التقليل من وقت القيادة من خالل تصميم المنتجات، وسالسل التوريد. -4
 والقيمة الهندسية.  التخفيض من التكلفة الكلية من خالل التسعير المستهدف -5
 استخدام المقاييس لضمان التحسين في األمور المالية والسلوكية. -6
 

 :خصائص اإلنتاج الرشيق 2.1.7
التي توضح كل أنواع الهدر في والتطبيقات  لرشيق هو مجموعة من الممارساتن التصنيع اإ

اإلنتاج في الوقت  ب مثلساليقصى للمواد ويستخدم مجموعة من األالنظام فهو يتنبأ باالستخدام األ
، تقليص وقت الدورة في السحب فرق التمكين، حلقات الجودة، Kaizen ، كايزنJIT المحدد
 (. 13م، ص2012)السمان،  ةرونالمو دفعة التصنيع الصغيرة، وحجم  ،السوقي

بعدد من الخصائص التي تجعله من طرق التصنيع الحديثة والتي  ويتسم التصنيع الرشيق
م، 2015ما يلي )الموسوي، والغرباوي، والفعالية ومن هذه الخصائصالكفاءة  تحقيقتساعد على 

 :7)ص

 .إن اإلنتاج يتم وفقًا لطلب الزبون أي أن الزبون هو القائد في العملية اإلنتاجية -1
ثل قرار الخاصة م يعتمد نظام التصنيع الرشيق على  فرق اإلنتاج التي تستطيع اتخاذ القرارات  -2

 .إلنتاجي عند فشلهايقاف الخط ا
داء بحيث يتيح لكل شخص التأكد من ( لمتابعة ومراقبة األVisualتستخدم اإلدارة المرئية )  -3

بيضاء، واإلشارات ويتم عرض المعلومات باستخدام وسائل عدة كاأللواح ال ،كيفية عمل المصنع
 .البدنية وغيرها

 ين مستمرة.سون عملية التحتك، بحيث (Perfectل للوصول إلى المثالية )متواصالسعي ال  -4
نتاج المنتج وفهمها بشكل كاملالتخطيط لكل ا  -5  .ألنشطة والعمليات الالزمة لتصميم وا 
 .من التنبؤات نتاج على الطلبات بدالً يعتمد اإل  -6
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  أهداف التصنيع الرشيق: 2.1.8
 الضائعات في عملياتهداف الرئيسة للتصنيع الرشيق هي اإلزالة المستمرة لجميع ن األإ

زيادة المخرجات وهناك نتاج و ين المستمر بغرض تخفيض تكاليف اإلنتاج عن طريق التحساإل
    (: 291-290م، ص2013للتصنيع الرشيق مثل )محمد،  خرىأهداف أ

تقليل الفاقد والمعيبات: يهدف التصنيع الرشيق إلى تقليل المعيبات والضائعات المادية وبالتالي  .1
الخام، كما يهدف  المواد من المدخالت استخدام في اإلفراط ي يتضمنتقليل الفاقد أو الضائع الذ

 الحد من التكاليف الناتجة عن تصنيع منتجات معيبة. التصنيع الرشيق إلى
ك من خالل تخفيض أوقات االنتظار بين وذل :نتاج وأوقات االنتظارتخفيض أوقات دورة اإل .2

، ومن أكثر الطرق فاعلية في نتاجيةاإلوتخفيض أوقات التحضير للعملية نتاجية المراحل اإل
ث تقليل الوقت المستغرق إلنهاء النشاط من البداية إلى النهاية حيتقليل أوقات االنتظار هي 

 .تؤدي إلى تقليل الهدر في الوقت وتخفيض التكاليف
 تخفيض مستويات التخزين: مثل المخزون تحت التصنيع والمنتجات النهائية. .3
: وذلك من خالل العمل على تقليل عدد توقفات العاملين عن العمل تحسين انتاجية العامل .4

 وضبط وقت اشتغال العاملين.
: إن االستخدام الكفء للمعدات، واستغالل حيز العمل تتم كاناالستخدام الكفء للمعدات والم .5

 .من خالل إزالة االختناقات، وتعظيم معدل اإلنتاجية للمعدات الحالية، وتقليل توقفات المكائن
ة مع العمل على عالي نتجات بمرونة: أي أن يكون هناك امكانية إلنتاج تشكيلة من المالمرونة .6

نتاج بالسحب التكاليف الناتجة عنه عن طريق اإلوتقليل  ،بدالتقليل وقت التغيير، أو اإل
 الذي يقلل المخزون ومتطلبات رأس المال.  JITاستخدام و 
 ، عدد دورات اإلنتاج متزايدة اإلنتاج تكون قليلة وتكون: حيث إن أوقات دورة زيادة المخرجات  .7

 يسهم في زيادة إنتاجية العمل وفي القدرة على إزالة كل من االختناقات وتوقفات الماكنة. مما

  :الرشيق التفكير 2.1.9
االعتقاد  إلىن المديرين والقادة في حاجة أدارة يعنى يق كمبدأ من مبادئ اإلالتفكير الرشإن 

على التقليل  م1980ولقد كان التركيز في سنة  ،مكانية لتحسين العملياتإن يكون هناك أجب نه يأب
ن إادارة التكاليف.  إلىمن الضائع وانتاج المنتجات ذات الكفاءة والجودة العالية والتي تؤدي بدورها 
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م باألنشطة التي للقيان يتم استخدام الموارد المتاحة في المنظمة أ ىعل التفكير الرشيق يقوم أساساً 
ا هتضيف قيمه لجميع المستخدمين أما األنشطة التي ال تضيف قيمه فيجب الغائ أننها أمن ش

(Ramezani and Mahdloo, 2014, p37 .)  إلىيركز الفكر الرشيق على القيمة المسلمة 
أن  ومن هذا المنطق يمكن القول ،نها أساس وجود المنشأةأ ىهذه القيمة عل إلىالعميل فينظر 

بخلق قيمه للعمالء ولذلك تعمل المنظمة ككل في سبيل تحقيق هذا  المشروعات تتواجد أساساً 
ة في ضوء معيار خلق قيمة للعميل خاصة في أالهدف ويتم تقييم كل فرد وكل وظيفة داخل المنش

خلق  من خالل العمالء حتياجاتاشباع إمن أجل  تعمل استراتيجياتهاجعل  إلىت منشآظل توجه ال
.(م2014ل)محمد، القيمة للعمي

و طريقة جديدة لمشاهدة أالتفكير الرشيق عبارة عن عقلية يرى العديد من المفكرين أن و 
 ،و خلق قيمة للمستهلك النهائيأضافة قيمة ا  ة الفاقد أو الضائع و زالإ ىالعالم وتتعلق بالتركيز عل

نشأة والقيام بتلك األنشطة التي تضيف تتعلق بالتدفق السلس للعمليات واالجراءات داخل الم وأيضاً 
 (. 16م، ص 2015)عيسى، ومحسن،زالة األنشطة التي ال تضيف قيمة قيمة للمستهلك النهائي وا

 

  المبادئ األساسية للتفكير الرشيق: 2.1.10
 ,Womack and Jones) العناصر التالية ن المبادئ األساسية للتفكير الرشيق تتكون منإ

 2010, p16-25): 

 تعريف وتحديد القيمة لكل منتج أو خدمة. .1
 ضرورية في كل مراحل تدفق القيمة.الالتخلص من الخطوات غير  .2
 صنع تدفق القيمة التي تتطلب اعادة التفكير لكامل أعمال المنظمة. .3
 .ًا لطلب العميلخر اإلنتاج وفقأسحب كل النشاط من خالل العميل أو بمعني  .4
 السعي المستمر نحو الكمال. .5
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 المحاسبة الرشيقة: لمبحث الثانيا
  تمهيد 2.2.1

في مجال  والذي أصبح معروفاً  ،تعد المحاسبة الرشيقة أفضل برنامج للتحسين المستمر
عني مجموعة من األدوات التي تساعد في طلح الرشاقة يمص . حيث إناألعمال في السنوات األخيرة

في حين تعمل وتحسين النوعية  ،للعمل ذ ال يضيف الضياع قيمة، والقضاء عليه إتحديد الضياع
. وبسبب كثرة الفوائد التي تقدمها المحاسبة قت اإلنتاج وتكلفتهتخفيف و  المحاسبة الرشيقة على

. وتعتبر المحاسبة الرشيقة الرشيقة للشركات فقد تبنت العديد من الشركات تقنية المحاسبة الرشيقة
 (.294م، ص2013بة والقياس داخل الشركة )محمد، سلسلة من األساليب واألدوات التي توفر الرقا

كما إن المحاسبة الرشيقة تقدم الكثير من المزايا للشركات التي تقوم بتطبيقها، فهي ترفع من  
المستوى اإلنتاجي للشركات الصناعية، وتساعدها في تقديم أفضل المنتجات وفي وقت قصير 

ة على تقديم أفضل الخدمات وفي أوقات قصيرة وبجودة عالية، كما أنها تساعد المؤسسات الخدمي
ا المبحث على تعريف المحاسبة الرشيقة، والتعرف ذدون إهدار الوقت. وبناًء عليه سوف يركز ه
 على مبادئها، وأدواتها، وبيان معوقات تطبيقها.

 تعريف المحاسبة الرشيقة: 2.2.2
اج نت، حيث يتطلب اإلاجنتمن متطلبات اإل قتصاد في كل شيءإن مفهوم الترشيق هو اال

، كما أن أقل للعملوتكلفة شراء أدوات ومعدات  الرشيق مجهود بشري أقل، ووقت أقل لإلنتاج،
نتاج منتجات متنوعة وتتصف  المساحة المطلوبة للتصنيع أقل، والوصول إلى المخزون الصفري، وا 

قضاء على الهدر لوكل هذا يتم عن طريق ا بجودة عالية  دون أن يكون هناك منتجات معيبة،
 (.224م، ص 2014ات في التجهيز ووقت الطلب وغيرها )كاظم،ثار التقلبلغرض التخفيف من  

م،  2013)عيسى، ومحسن، :ويمكن النظر إلى المحاسبة الرشيقة من وجهان هما
 ( 120-119ص

، وفي : يشير إلى تطبيق المفاهيم الرشيقة في اجراءات النظام المحاسبي، والرقابيالوجه األول .أ 
عملية القياس، والهدف هو إزالة الضياع، وتسريع اإلجراءات وازالة األخطاء، وجعل اإلجراءات 

 واضحة ومفهومة.
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والقياس  ،والرقابة ،جراء تغيرات جذرية في نظم المحاسبة: واألهم يشير إلى إالوجه الثاني .ب 
ن تكون أكثر لك من أجل أ، وذتجاه تحقيق المفاهيم الرشيقة، وتوجيه هذه التغيرات باالتقليدية

لى توفير معلومات مالئمة التخاذ القرارات والرقابة ، وبالشكل الذي يؤدي إمالئمة للبيئة الرشيقة
 .وتعطي صورة واضحة عن قيمة العمالء

المحاسبة الرشيقة على أنها نظام (Maskell, and  Baggaley, 2006, P36ولقد عرف )
القرارات السليمة والتي تؤدي إلى  ذوالدقيقة للمساعدة في اتخايزود الشركة بالمعلومات المالئمة 

زيادة الربحية وزيادة التدفق النقدي وتستخدم المحاسبة الرشيقة بعض األدوات التي تساعد في 
القضاء على الفاقد أو الضائع عن طريق إزالة األنشطة التي ال تضيف قيمة للمنتج. كما تعرف 

مجموعة العمليات التي تسعى لتحليل أنشطة الشركة بهدف إزالة كافة المحاسبة الرشيقة على أنها 
ضافة قيمة للعميل )المسعودي،  األنشطة التي ال تضيف قيمة للشركة للقضاء على الهدر وا 

(. ويتم تعريف المحاسبة الرشيقة في عالم األعمال اليوم أنها ليست أداة 116م، ص2014القصير، 
دارة القيمة ولقد أجبر هللقياس المالي فقط بل إنها ن ا المفهوم الشركات على ذظام مضمون لقياس وا 

إعادة التفكير في عملياتها الداخلية حيث تقيم العملية من وجهة نظر العميل، ويمكن القول بأن 
المحاسبة الرشيقة نهج منظم للقضاء على الضائع الناتج من اإلفراط في اإلنتاج، واالنتظار، والنقل، 

 ( Arora, and Soral, 2017,p 2ا من خالل التحسين المستمر )ذيتم هوالمخزون، و 
وتؤكد النظرات األدبية على أن نجاح التحول إلى الرشاقة يعتمد على تطبيقها على المؤسسة 
ككل باعتبار المحاسبة المصدر األساس لصنع القرار حيث إنها من األمور المهمة جدًا لنجاح 

 .(Rosa, 2012, p 889)عملية التحول إلى الرشاقة 
قول بأن المحاسبة الرشيقة هي نظام ابقة الوبالتالي يمكن من خالل التعريفات واآلراء الس

إداري متكامل يهدف إلى إزالة الهدر والضائع من خالل تطبيق بعض المبادئ، واستخدام األدوات 
عل عمليات اإلنتاج ل، وبالتالي جيالتي تساعد في التخلص من األنشطة التي ال تضيف قيمة للعم
 والتصنيع أسهل وأبسط، مما يسمح بتقديم قيمة أفضل للعميل.  

 المحاسبة الرشيقة:  منافع 2.2.3
 :(228م، ص2014 ) كاظم،تقدم المحاسبة الرشيقة مجموعة من المنافع والمزايا ومنها
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يلللة أكثلللر مملللا يجعلللل العمليلللة اإلنتاج ،المسلللاعدة فلللي الحلللد ملللن الضلللياع فلللي العمليلللات المحاسلللبية -1
 .استراتيجياتها وتنفيذ فاعلية، وتزيد من مشاركة العاملين في تحقيق أهداف المنشأة

وتشلجيع التحسلين  ،وتلوفير المعلوملات المالئملة ،دعم الثقافة الرشيقة من خلالل تحفيلز العلاملين  -2
 .في كل مستويات الوحدة االقتصاديةالمستمر 

 .(GAAP) اماً ع بالمبادئ المحاسبية المقبولة قبوالً  العمل -3
 زيادة قيمة المبيعات وذلك بتوفير معلومات جيدة التخاذ القرار. -4
 وتخفيض التكاليف. زيادة المكاسب -5
فلللللي األملللللد الطويلللللل ملللللن خلللللالل اسلللللتخدام  التحسلللللين المسلللللتمر عمليلللللةالمحاسلللللبة الرشللللليقة  تلللللدعم -6

 .مهمة للترشيدالمعلومات، والمقاييس ال

ق الكثير من المزايا والمنافع فهي تبنى ن المحاسبة الرشيقة تحقوفي ضوء ما سبق فإ
استراتيجية خاصة بها تهدف إلى التقليل من الضائع والقضاء على األنشطة التي ال تضيف قيمة 

ه االستراتيجية تستطيع الشركة توفير الكثير من األموال وبالتالي يتم تخفيض التكاليف ذوباتباع ه
ستراتيجية المحاسبة الرشيقة تستطيع أن تحصل على وزيادة الربحية، كما أن الشركة التي تتبنى ا

ه ذالقرارات السليمة، وكل ه ذكافة المعلومات المالئمة في الوقت المناسب وبالتالي تتمكن من اتخا
  المنافع تتوفر في نظام المحاسبة الرشيقة ولكن ال يمكن أن نجدها في النظام التقليدي. 

  :بة الرشيقةمبادئ المحاس 2.2.4
 ,Maskell, and Baggaley, 2006)  يقة كما يلخصهام مبادئ المحاسبة الرشن أهإ

p36-39) مبادئ من طرق يجابية من خالل ما تحتويه تلك الوالتي تساعد في تحقيق مكاسب إ
 تحقق الرشاقة وهي:

(lean and simple Business Accounting)األعمال المحاسبية الرشيقة والبسيطة  -1

  التي تدعم التحول إلى الرشاقة العمليات المحاسبية -2
(Accounting processes that support the lean Transforming)  

 توصيل المعلومات بصورة واضحة وفي الوقت المناسب -3
Clear and Timely communication of information)) 

  Planning From a Lean Perspective)التخطيط من المنظور الرشيق ) -4
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 تعريف لكل مبدأ من تلك المبادئ وبيان األدوات الواجب استخدامها لتطبيق كل مبدأوفيما يلي 
 (lean and simple Business Accounting) األعمال المحاسبية الرشيقة والبسيطة -1

شيقة على العمليات المحاسبية حيث إن معظم ساليب الر األ ويعتمد هذا المبدأ على تطبيق
، وبالتالي تستخدم بعض األدوات (Muda)على الضائع أو المودا  العمليات المحاسبية تحتوي

للقضاء على ويجب أن تكون أدوات المحاسبة الرشيقة المستخدمة  للقضاء على الضائع أو الهدر.
ا المبدأ بعض األدوات حتى يتم ذ، حيث يستخدم هوالقياس ،كل من الرقابة وتطبق على دقيقةالهدر 

، (Value Stream MAP)من تلك األدوات خريطة تيار القيمةتطبيق الترشيق للعمليات، و 
(Score Box)وصندوق النقاط,(Kaizen) وأسلوب كايزن,(Target Cost)والتكلفة المستهدفة 

 (.295م، ص2013محمد، )
 لى الرشاقة يات المحاسبية التي تدعم التحول إالعمل -2

(Accounting processes that support the lean Transforming)  
، والتي تعكس لى الرشاقةوالطرق التي تساعد في التحول إ والمقصود هنا مجموعة التقارير

 التحسين المستمر األداء المالي والتشغيلي لتدفق القيمة، حيث إن المعلومات هي التي تساعد على
اييس األداء ويستخدم هنا مق .حسين عملية تصميم المنتج وتسعيرهتوتعزيز  العالقة مع الزبون و 

م، 2015 والموسوي ،ا المبدأ )الغرباويذالمرئية، وصندوق النقاط، ولوحة أداء تيار القيمة، لتحقيق ه
 (.13-12ص

 توصيل المعلومات بصورة واضحة وفي الوقت المناسب -3
Clear and Timely communication of information) )

 ،أو خارجها ،للجميع سواء داخل الشركةوالمقصود بهذا المبدأ هو توفير معلومات واضحة 
بحيث تقدم المعلومات بلغة واضحة دون أن يكون هناك تعقيدات في توصيل المعلومة. وكذلك 
 يجب توصيل تلك المعلومات في الوقت المناسب للمساعدة في اتخاذ القرارات في الوقت المناسب.

ي يعرض األداء ذفقة لصندوق النقاط والوتقوم اإلدارة هنا باستخدام لوحات األداء المرئية المرا
 ,Maskell, and Baggaley)القرار  ذالمالي، والتشغيلي في تقرير موحد للمساعدة في اتخا

2006,p 37). 
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 Planning From a Lean Perspective))التخطيط من المنظور الرشيق  -4
حاسبة الرشيقة مثل ويتم التخطيط من المنظور الرشيق عن طريق استخدام بعض أدوات الم

التخطيط المالي والتشغيلي وكلفة تيار القيمة وسياسة المبيعات، حيث يتم تنظيم خطة متكاملة 
 (. 227ص ،م2014للمنظمة أو الشركة )كاظم، 

 داف المحاسبة الرشيقة أه 2.2.5
وتركز  ،لى تكوين ثقافة تنظيمية يشارك فيها جميع الموظفينتهدف المحاسبة الرشيقة إ

 ،والمخزون ،نواع الضياع الموجودة في العمليات مثل وقت االنتظارمرار في الحد من جميع أباست
تقديم ما  من ومن ثم تتمكن ،وعملياتها مستقرة ،تجعل المنظمة قوية ن فلسفة الرشاقة دائماً إ  .والنقل

ف التي داومن أهم األه مع الحد األدنى من التكاليف. ،وكفاءة ،وسرعة ،يحتاجه العمالء بدقة
 (: 3ص ،م 2015)الموسوي، والغرباوي،لى تحقيقها تسعى المحاسبة الرشيقة إ

 . ألدوات المحاسبة الرشيقة على مستويات تيار القيمةمتقدم التطبيق ال -1
فهللم لمسللاعدتهم فللي   تيللار القيملة تطلوير أداء المللدراء العللاملون فللي الخطلوط اإلنتاجيللة أي مللدراء -2

 التقارير المالية.
 .دئ الرشاقة للقضاء على التعقيدات والضائعاتطبيق مبات  -3
 شراك مدراء تيار القيمة في التخطيط المالي وعمليات الموازنة.إ  -4
  تدريب مدراء تيار القيمة و خرون في صنع القرارات المالية.  -5
 ( أهداف المحاسبة الرشيقة فيما يلي: Kocamis, 2015,p 8يلخص )و 
 .داء لمدراء وقادة تيار القيمةاألتقديم معلومات عن التكلفة وقياس  -1
 .داء للمدراء في المستويات العلياعداد التقارير عن التكاليف وقياس األتقديم معلومات عن إ  -2
 توفير معلومات عن التكلفة والتي سوف يتم تسجيلها في القوائم الحالية. -3
لتطبيلللق  للعملللل بشلللكل فعلللال وذللللك ملللة مفيلللدةات مهللللى تقلللديم معلوملللتهلللدف المحاسلللبة الرشللليقة إ  -4

 الرشيق وعمليات التصنيع والصيانة.نتاج اإل

ولتحقيق تلك األهداف هناك عدة أدوات تتضمنها المحاسبة الرشيقة وتعمل مع بعضها 
ذ أن تلك األدوات تتبع مبادئ ارة للوحدات االقتصادية الرشيدة إد، واإلالبعض لتكوين الرقابة
 أدوات المحاسبة الرشيقة فيما بعد  وسيتم توضيح، الرشيقة التي تم ذكرها سابقاً  وممارسات المحاسبة
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  :سبب الفشل في تطبيق المحاسبة الرشيقة 2.2.6
تواجه بعض  ولكنها هناك العديد من الشركات التي تحاول تنفيذ أو تطبيق المحاسبة الرشيقة

ومن هذه  ،الفوائد المتوقعة من تطبيق المحاسبة الرشيقة على تحقيقأو تكون غير قادرة  ،الصعوبات
  (Kilpatrick, 2003,p 4-5) :ما يلي الصعوبات

ن الشلللركة تقلللوم ن بالبيانلللات الماليلللة، وبعبلللارة أخلللرى فلللإمقلللاييس التحسللليفشلللل الشلللركة فلللي ربلللط   -1
  .لى اجراء نقدييل التحسين المئوي وال تحول ذلك إبتسج

 .الخطأ في بناء نظام المحاسبة الرشيقة  -2
 .ف أو منخفض المكاسبتيار مشروع صعب ومرتفع التكالياخ  -3
 نها تبدأ بالمكان الخطأ.، أو أانفاق الشركة الكثير من الوقت على التدريب -4
 عدم إمكانية توسيع نطاق العمليات الرشيقة بحيث ال يمكن أن تصل إلى سلسلة التوريد.  -5
 وتغيلر ً  ،كلل شلخص فلي كلل وظيفلة فلي المنظملة حاسبة الرشيقة تؤثر بشكل جذري علىن المإ  -6

اك كثيلر ملن الشلركات غيلر قلادرة عللى ن التغيلر يسلبب علدم الراحلة فلان هنلالتنظيمية، وأل الثقافة
 .التعامل مع هذا التغيير

سللنوات  لللىإ جميللع أنحللاء المنظمللة لرشلليق علللىأو األسلللوب ا ،يحتللاج تطبيللق المحاسللبة الرشلليقة  -7
 .عديدة

 تختللف عنلد كلل ملن اإلدارة  فإن العديد من المفلاهيم التلي تشلتمل عليهلا المحاسلبة الرشليقة خيراً وأ -8
 .نوالمحاسبي

 : أدوات المحاسبة الرشيقة 2.2.7

أن هناك عدة أدوات للمحاسبة الرشيقة  ذهذا العنوان أدوات المحاسبة الرشيقة إيستعرض  
كلها تعمل مع بعضها البعض لتكوين الرقابة، واإلدارة للشركات الرشيقة، وأن تلك األدوات تنبع من 

(: 301م، 2013المحاسبة الرشيقة ومن تلك األدوات )محمد،مبادئ وممارسات 



 Value stream Mapping خرائط تدفق القيمة
 Target Cost التكلفة المستهدفة                                                     

                                         Kaizen كايزن )التحسين المستمر(

 performance measurement linkage chart بط قياس األداء        مخطط ر 
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                                            Box Scores صندوق النقاط )أداء تيار القيمة(

 Value Stream Performance Board لوحات أداء تيار القيمة

       Simple and Plain English لغة واضحة وسهلة                             
                              Hoshin policy سياسة هوشين

     Sales operating and financial planning مبيعات وعمليات وتخطيط مالي
                              low inventory تخفيض المخزون  

             Transaction elimination matrix مصفوفة القضاء على المعامالت
 3p    3p approachesنهج 

 -Act(PDCA) Plan – Do- check خطة، عمل، فحص، قرار                    
      employee satisfaction and cross – training إرضاء الموظفين والتدريب

    Visual Management       اإلدارة المرئية                                              
 

 (Value Stream Mappingخرائط تيار القيمة )أواًل: 
والغرض  ،ة في التصنيع الرشيق والمؤسسات الرشيقةخرائط تيار القيمة هي أداة رئيس نإ

وتعتبر  .حيان النقد من خالل تدفق القيمة، وفي بعض األوالمعلومات ا مشاهدة تدفق المواد،منه
نطالق للمحاسبة الرشيقة اللك نقطة اذلتصنيع الرشيق وكلقيمة نقطة االنطالق لط تدفق اخرائ
(Maskell,and  Baggaley, 2011,p416)برز األدوات المهمة مة من أين خرائط تدفق الق. إ

نتاجية صادية المطلوبة لتحقق العملية اإلنتاج الرشيق ويقصد بها جميع األنشطة االقتالتي تحقق اإل
، وتسليم المنتج للزبون أي من البداية إلى النهاية نتاج، واإلوطلب الزبون ،يم المنتجبدءًا من تصم

 ،تتوفر فيه بمجموعة من خصائص المنتج التيوتتمثل  ،من قبل الزبون حيث إن القيمة تقاس
لى الخصائص. وتشير خارطة تدفق القيمة إه ذويكون الزبون مستعد للدفع مقابل الحصول على ه

التي  المعلومات والمواد خالل سلسلة تجهيز المنتج وهي تعتبر من أهم األدواتخارطة تدفق 
الرشيق على تركيز  أنها تسهل مهمة ممارسي نظام اإلنتاج ذتستعمل في التخطيط الرشيق إ

 مجموعة من تقنيات الترشيد في  ن واحد ذوتخطيط أفكارهم على األنشطة التي تضيف قيمة وتنفي
 (.70-50م، ص2012، )األسدي

 :TC(Target Cost)  التكلفة المستهدفةثانياا: 
دارة التكلفة  تعرف التكلفة المستهدفة بأنها نظام لتخطيط األرباح   عتمد على سعر البيع توا 

طلب نظام التكلفة المستهدفة أن يتو ، لالعميكمؤشر أساس، يأخذ في اعتباره متطلبات ورغبات 
ويعمل على إدارة التكلفة في المراحل األولى لإلنتاج  ون هناك فريق عمل يضم كافة التخصصاتكي
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ويستمر خالل دورة حياته، وتعتبر أنشطة سلسلة القيمة جزءًا من نظام التكلفة المستهدفة )عبداهلل، 
وطريقة حديثة  ،ويعتبر مدخل التكلفة المستهدفة مدخل حديث. (223م، ص2015ومنصور، 

صلي ، أو تطوير المنتج األتكلفة مسموح بها للمنتج الجديدقصى ، وهي عملية تحديد ألتحديد التكلفة
بيعات من أجل توليد ربح يزيد عن أقصى رقم للتكلفة المستهدفة لكي يحقق نموًا في الم

(Garrison, and Noreen, 2008, p 212).،( التكلفة 12م، ص2011ويعرف )الحداد
دارة المستهدفة بأنها  التكلفة واألرباح في نفس الوقت عن طريق نظام للتكاليف تقوم على تخطيط وا 

تخفيض تكلفة المنتج في المرحمة األولى من دورة حياته اإلنتاجية "التصميم" من أجل تقديم منتج 
 .قويةفي ظل المنافسة ال يحقق الربحية، وبسعر بيع يحقق البقاء واالستمرارية للمنشأة

  اءداأل مخطط ربط قياس: ثالثاا 
 :( 305-304م، ص 2013)محمد، ية تتكون من أربعة مقاييس وهيمقاييس أداء الخل -أ
  Day By the Hour Reportالتقرير اليومي بالساعات -1

وهو تقرير يومي يتابع نجاح الخلية في تحقيق وقت االتمام إذ صممت الخاليا الرشيقة 
ية في وقت االتمام لتحقيق زمن الدورة المحددة سلفًا للمنتجات المصنعة. وتم تحديد وقت دورة الخل

على أساس الطلب من الزبون. ويمثل وقت االتمام معدل طلب الزبائن على المنتجات فإذا احتاج 
الزبون المنتج كل خمس دقائق مثاًل فإن أوقات الدورة لكل الخاليا المشاركة تقوم بتصنيع المنتج 

 خالل الخمس دقائق.
2-First Time Through (FIT) 

ه رصد عمل الخلية في المرة والغرض من FITخر ألداء الخلية وهوهناك مقياس  كذلك 
 :عن طريق  (FIT)كانت تعمل بشكل صحيح أم ال ويقاسوهل  األولى
FIT  الوحدات المعاد تصنيعها  –للخلية =   إجمالي الوحدات المنتجة 

 إجمالي الوحدات المنتجة                            
 Wip-To-Swipيل الفعلي إلى إنتاج تحت التشغيل المعياري تقرير إنتاج تحت التشغ -3

ويقيس هذا المقياس مدى نجاح نظام السحب حيث يتم مقارنة المخزون الفعلي في الخلية 
بالمخزون تحت التشغيل المعياري المصمم للخلية فإذا كانا متشابهين فإن نظام السحب يعمل بشكل 

 ا يكون نظام السحب فاشل.صحيح والعكس إذا كان هناك اختالف بينهم
: وهو مقياس يتناول المكائن داخل الخلية ويتتبع قدرتها على جعل للمكائنالفاعلية التشغيلية  -4

المنتج متاح في الوقت المحدد وبنوعية جيدة حيث يتم تحديد وقت دورة الخلية بواسطة قابلية الماكنة 
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المقياس هو توفير المعلومات التي يحتاج  للعمل منسوبة الى دورة الوقت. والغرض األساس من هذا
إليها أعضاء الخلية لتلبية احتياجات الزبائن اليومية للحصول على ما يجب القيام به يوميًا فإذا 

 ساءت األمور فإن هذه القياسات تؤدي إلى اتخاذ إجراء لتصحيح المشكالت التي حدثت.
الساعة واليوم الخاصة بالخلية وتفيد  فهي تضم إعدادات تقارير مقاييس أداء تيار القيمة -ب

ظهار كيف يمكن لتيار القيمة تحقيق األداء  قياسات أداء تيار القيمة بإعداد التقارير األسبوعية وا 
(Maskell, & Baggaley, 2011,p 115)  في  المقاييس المستخدمة في تيار القيمة، وتتركز

 ( 236-235م، ص2015 )كاظم،عدة مقاييس نذكر منها ما يأتي 
: هذا المقياس يقيس القيمة الناتجة عن إنتاجية تيار القيمة حيث إن إنتاجية الوحدات المصنعة -1

تيار القيمة مع مرور الزمن إذ تزداد اإلنتاجية من خالل بيع المزيد من المنتجات وباستخدام 
رباح الموارد نفسها وبازدياد اإلنتاج تزداد قيمة التيار. وهناك بعض الشركات تستخدم األ

 للشخص الواحد بداًل من المبيعات حتى يتمكنوا من قياس ربحية تيار القيمة. 
: وهو مقياس بنسبة الطلبات التي يتم شحنها للزبائن في الوقت التسليم في الوقت المحدد -2

المحدد، ويقيس مستوى الرقابة داخل تيار القيمة. فإذا كان تيار القيمة تحت السيطرة يكون 
الوقت المحدد عاليًا أما إذا كانت عمليات تيار القيمة خارج نطاق السيطرة فإن  شحن الطلبية في

 التسليم في الوقت المحدد يكون منخفض. 
: يستخدم بشكل عام هذا المقياس لقياس سرعة استالم متوسط فترة التحصيل للذمم المدينة -3

النقدي. إذ أن العديد  النقدية من الزبائن ألن الحسابات المدينة عنصر مهم من عناصر التدفق
من المنظمات الرشيقة تركز في التدفق النقدي الذي يؤثر في الربح، ويقاس متوسط فترة 
التحصيل للذمم المدينة بقسمة رصيد المدينون على متوسط كمية المبيعات اليومية أو الشهرية 

 أو السنوية.
خصصة لمخزون اإلنتاج التام وهي المساحة المستغلة في اإلنتاج والمساحة الم مساحة األرضية -4

 واإلنتاج تحت التشغيل والمواد األولية.
 (Box score: صندوق النقاط  )رابعاا 

سبوعيًا بالمعلومات التشغيلية ر القيمة ويتم تحديثه أويعتبر صندوق النقاط ملخص لنتائج تيا
فقط عندما يحدث  ، أما طاقة تيار القيمة فتحدثول على نتائج أداء وربحية التياروالمالية للحص

ادية الرشيقة وعلى كل ويستعمل صندوق النقاط داخل الوحدات االقتص .تغيير كبير في تيار القيمة
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داء الرشيق حيث يستعمل هة نظر مشتركة ولغة للحديث عن األذ يعطي كل شخص وجالمستويات إ
 فريق التحسين، كما يستخدمه لتخطيط وتقسيم التحسينات الرشيقةمديرو تيار القيمة الصندوق 

في النتائج  حداث التحسينات التدريجية والتي سيكون لها أثرًا كبيراً المستمر لتصميم برامج التحسين وا  
التحسين لتيار القيمة وتقييم  مديرو المصنع واألقسام لفهم خطط كما يستعمله المالية والتشغيلية،

لمحاكاة التأثيرات المحتملة لسوق وأخيرًا يستعمل صندوق النقاط المديرون التنفيذيون  ،داءاأل
المنتجات وخطط استثمار رأس المال. ويعتبر الغرض الرئيسي من تقرير صندوق النقاط األسبوعي 
هو تركيز واهتمام فريق تيار القيمة على المجاالت التي يمكن أن تستفيد من جهود التحسين 

ه مؤثرًا لفاعلية جهود التحسين المستمر ويمكن تتبع تحسين نتائج تيار القيمة األسبوعي بوصف
 .(14م، ص 2015المستمر )الغرباوي، والموسوي،

 : Hoshin Policy سياسة هوشينخامساا: 
تعتبر سياسة هوشين وسيلة لوضع األهداف االستراتيجية للمستقبل وتطوير الوسائل المالية 

 Baggaley, and) ضم سياسة هوشين الخطوات الست اآلتيةتو  .لى واقعلتحقيق األهداف إ

Maskell, 2006,p 39):                    

  .ة التي تواجه الوحدة االقتصاديةتحديد القضايا الرئيس  -1
  .وضع أهداف قابلة للقياس واألعمال التي تتناول هذه القضايا  -2
 .هدافتحديد الرؤية العامة واأل  -3
  .وضع استراتيجيات داعمة لتحقيق األهداف  -4
 والتقنيات التي تسهل تحقيق األهداف.تحديد الطرق   -5
  .لكل عملية تجارية تنفيذ كل الخطوات الالزمة  -6

م، 2012شرف الدين، ) تتضمن سياسة هوشين مجموعة من المبادئ وهيمبادئ سياسة هوشين: 
 :(73ص
الوسللللائل والمللللوارد الالزمللللة لتحقيللللق ، و التخطلللليط االسللللتراتيجي وهللللو وضللللع األهللللداف واألولويللللات -1

  .األهداف
 .نشر األهداف على جميع المستويات بدمجها في المهام اليومية لنشاط المؤسسة   -2
 .لألعمال المنجزة نحرافاتاالالمراقبة المستمرة من أجل تجنب  -3
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 تخفيض المخزون  سادساا:
قابلة للسيطرة عليها تم التركيز هنا على توفير مستويات منخفضة من المخزون بحيث تكون 

التصنيع الرشيق فإن مستويات المخزون سوف تكون منخفضة بشكل كبير، ا تم استخدام نظام ذفإ
 ذا أهمية مقارنة لو كان المخزون وبالتالي فإن تقييم المخزون لن يحتاج إلى تكاليف كبيرة ولن يكون

على سبيل المثال إذا كان تيار القيمة يعمل لثالثة أشهر لمخزون طلب الزبائن فمن ف، كبير
هذا المخزون بصورة مفصلة مثل استخدام التكاليف المعيارية أما إذا كان  الضروري جدًا تقييم

المخزون يخطط ألقل من خمسة أيام من طلب الزبائن فإن األهمية النسبية لقيمة المخزون لحساب 
 .(311م، ص2013، أرباح الشركة ومركزها المالي تصبح منخفضة جدًا )محمد

 :( 31م، ص 2015)شجاع، هي المنافع المتحققة من تخفيض المخزون -
 .تقليل حجم األموال المستثمرة في المخزون  -1
 تقليل التلف الناتج عن التخزين ومن ثم تقليل التكاليف.  -2
 جودة المنتج من خالل إدارة الجودة الشاملة. تحسين  -3
 .تخفيض التكاليف الناتجة عن إعادة التصنيع أو التخلص منها نهائياً   -4

 (Just In Time)فلي الوقلت المحلدد اسلتخدام نظلام اإلنتلاج  د ملناألهداف البل لكولتحقيق ت
للك إللى ذت المطلوبلة ملن قبلل الزبلائن يلؤدي شراء المواد الالزمة إلنتاج الوحلداب فعندما تقوم المنشأة 

جللم المخللزون، ومللن ثللم تخفلليض لغللاء تكللاليف األنشللطة التللي ال تضلليف قيمللة للمنللتج مثللل تقليللل حإ
 التكاليف الكلية.

     Sales operating and financial planning مبيعات وعمليات وتخطيط مالي: سابعاا 
هي خطة تشغيلية تفصيلية تحل محل الموازنة التشغيلية في دعم اإلدارة اليومية وضمان توافر و 

وهي عملية تخطيط شاملة قصيرة ومتوسطة األجل للمنتجات التي ، الموارد لمقابلة طلب العمالء
ها، وهي عملية  تتم كل شهر، حيث إن المبيعات توفر التوقع أو التنبؤ بعدد نتاجإوف يتم س

 ,Maskell) شهر القادمة 12المنتجات التي سوف يتم إنتاجها بواسطة تيار قيمة كل شهر خالل 

and  Baggaley, 2006,p 40) 
 Management Visual) ثامناا: اإلدارة المرئية  )

ية، ومكان العمل من خالل العرض المرئي للمعلومات المتعلقة بأداء يقصد بها إدارة العملية اإلنتاج
اإلنتاج واألنشطة اليومية باستعمال أدوات العرض المرئي المتعددة، ومن هذه األدوات أضواء 

التي تستعمل لدعوة المشرف أو العاملين للحصول على (Light Call) الطلب واالستدعاء
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فهي تمثل مجموعة من األلوان ذات  طلب، وكذلك ألواح األلوان المساعدة، وتوجد ألوان مختلفة لكل
دالالت محددة فيشير اللون األحمر إلى مشكلة في الماكنة، واللون األزرق إلى الوحدة المنتجة 

 .)25، ص2013المعيبة وغيرها )محمد، 
 3P          (Production Preparation Process)( (3P approachesتاسعاا: نهج 

بحيث يتم اإلعداد والتجهيز إلنتاج أفضل هي عملية إعداد اإلنتاج  3Pصود هنا بال والمق
المنتجات بأقل الستثمارات وبالتالي اإلنتاج بأقل التكاليف, يستخدم منهج إعداد اإلنتاج مبادئ 

 Lean), (Sinocchi, 2012) المحاسبة الرشيقة ألغراض تطوير المنتجات الجديدة
Insider, 2018) 
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 مقومات تطبيق المحاسبة الرشيقة: المبحث الثالث  

 تمهيد  2.3.1
ف ذا القياس لألطراتعد المحاسبة وسيلة لقياس األحداث االقتصادية ومن ثم توصيل نتيجة ه

 ثر بها،التي تؤثر في البيئة المحيطة وتتأ فرع من العلوم االجتماعية أيضاً  المحاسبة المعنية، وتعتبر
 . (10م، ص2010المحيطة )مقلد،  تأقلم والتغير مع الظروف البيئيةلذا وجب على هذا النظام ال

المحاسبة نظرًا لتأثرها بما يحدث حولها من تطورات،  حيث باتت أنظمة  مهنةولقد تطورت 
من وجود  ي وصلت إليه الصناعة، فكان ال بدذالمحاسبة التقليدية ال تتناسب مع التغير والتقدم ال

تعد المحاسبة الرشيقة والتصنيع الرشيق من األنظمة أنظمة حديثة تتناسب مع تلك التغيرات. و 
ات جودة ذالحديثة والمعاصرة  والتي يؤدي تطبيقها إلى تحقيق العديد من المزايا مثل تقديم منتجات 

لك من ذوم بتطبيقها. و عالية، وتخفيض التكاليف، كما أنها تحقق الميزة التنافسية للشركات التي تق
ه األنظمة من مبادئ، ومفاهيم، وأدوات، حيث تركز سياسة الترشيق على ذخالل ما تشتمل عليه ه

قامة عالقات متميزة مع  بناء ثقافة داخل الشركة تهتم بتصميم المنتجات، وعملية تصنيعها، وا 
محاسبة الرشيقة  (. وحتى يتم تطبيق ال100م، ص2010الموردين ومع العمالء)الدباغ، حسن، 

ا ذا تم التركيز في هذالبد من توفر بعض المقومات التي تساعد في تطبيق المحاسبة الرشيقة، ل
المبحث على التعرف على مقومات المحاسبة الرشيقة ومنها المقومات اإلدارية، والمقومات 

 .اإلجرائية

  المقومات اإلدارية للمحاسبة الرشيقة: 2.3.2
استه فإنه يمكن تلخيص المقومات اإلدارية الالزمة لتطبيق المحاسبة وبناًء على ما تم در 

 الرشيقة فيما يلي: 

 وجود نظام إداري سليم: 2.3.2.1

تعتبر اإلدارة واحدة من أهم المهارات الالزمة لتحقيق النجاح في عالم اليوم. فالمهارة اإلدارية 
ية في اللحاق بركب التقدم، وتحقيق هي سالح للحفاظ على معدالت النمو، وهي أمل الدولة النام

تستخدم في الحياة العملية في أكثر من مجال   Managementدارةوكلمة اإل طموحات شعوبها.
 وألكثر من غرض، فقد يستخدمها البعض منا ليشير بها إلى هؤالء األعضاء في أي منظمة    

نشطة واألعمال المختلفة التي بنك، أو شركة، أو مؤسسة( الذين يتخذون القرارات المتعلقة باأل)
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تمارسها هذه المنظمة. وقد يستخدم البعض اآلخر هذا المصطلح ليقصد به ذلك الصرح من المعرفة 
الذي تراكم عبر السنوات من خالل النظريات والبحوث والدراسات العملية، وكذلك التجارب والخبرات 

االصطالح من قبل اآلخرين ليشير إلى ذلك  العملية للمحاسبين من المديرين. وأخيرًا قد يستخدم هذا
الفرع من فروع المعرفة في العلوم االجتماعية، مثل علم االقتصاد واالجتماع وعلم النفس وغيرها. 
ولقد أعطت ماري باركر تعريفًا لإلدارة يركز على جوهر اإلدارة، وهو أن اإلدارة فن تحقيق األشياء 

  ( 11صم، 2007، )عبد العليم من قبل اآلخرين
 اإلدارة    دور The Role of Management 

 أهدافها، تحقيق نحو االقتصادية الوحدة أو المنشاة توجيه هو للمديرين األساسي الدور إن 
 وتساعد اإلدارة. األهداف هذه تنفيذ لضمان الشركة موارد واستعمال تجميع مسؤولية عليهم وتقع

يجب أن يقوم بها كل فرد في الوحدة  التي النشاطات دوتحدي أهدفها تحقيق في االقتصادية الوحدات
 قدو  .أهدافها عن بعيدة وهي لإلدارة معنى ال إذ ،األهداف لتحقيق اإلدارة وضعت ولقد .االقتصادية

 في األعمال إدارة أساليب لتغيير حديثة اتجاهات الهائل والتكنولوجي الصناعي التطور عن نتج
 ) م2010)الكردي، الشركة يأتي ما تاالتجاها هذه أهم ومن المؤسسات،

 .المال رأس بأهمية اإليمان -1
 .اإلدارة دعم في كبير بشكل التكنولوجيا بأهمية اإليمان -2
 .العمل على والرقابة المباشرة األوامر إصدار مفاهيم تغيير -3
 .المنتجة العمل بفرق التركيز واالهتمام -4
 .وعملهم األفراد حياة بين تحقيق التوازن -5
 .اإلنجاز في السرعة على التركيز -6
  دارة بالنظام الرشيقاإلعالقة : 

إن من أهم مقومات المحاسبة الرشيقة هو وجود نظام إداري سليم يهدف إلى الرشاقة. 
 إلىفيها البيروقراطية السلبية  والتي وصلت دارة المترهلة والثقيلة،ارة الرشيقة هي عكس اإلفاإلد

دارة ، وهي اإلالتخلص منها ، ولم تعد لديها القدرة علىمنها العمل حتى أصبحت جزءاً  ةز جميع أجه
المغلقة على نفسها المتمسكة بأساليب وطرق إدارية تقليدية لم يعد لها وجود في عالم التقنية، أو 
المعلومات، ومن أبرز خصائصها الهدر والضياع وعدم التغيير وبطء التجارب مع أي تحد أو فرقة 
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تعرض األساليب اإلدارية التي تدار بها بعض الشركات يجد أنها في قد تتاح لتحسين العمل ومن يس
حاجة ماسة اليوم لتعمل بأسلوب اإلدارة الرشيقة خصوصًا في ظل سعيها لتقليل الهدر، وخفض 
التكاليف، وتحسين الخدمة واالستجابة لمتطلبات العمالء، وتعظيم القدرة التنافسية، والربحية، وهذا 

تحسين بيئة العمل، ومناخ العمل النفسي، وتطبيق نظم  جهات أن تعمل علىيتطلب من تلك ال كله
بتكار، وتشجيع اإلبداع واال العمل الجماعي، وتوظيف تقنيات الرقابة، واالستثمار في المعرفة،

ديدة الموجودة في عالمنا وتعزيز قيم الشفافية والوضوح، ومحاربة الروتين، واستيعاب التغيرات الج
 م(2017)المدينة،( م2013اود، المعاصر )باد

وتطورها، حيث إن الدور  في نجاح الشركة اً كبير  اً دور  تلعب دارةويتضح مما سبق أن اإل
األساسي لإلدارة هو تحقيق أهداف المنشأة عن طريق االستخدام األمثل لمواردها، كما أن اإلدارة 

تاجية واإلدارية، كما تقوم اإلدارة الناجحة هي التي تقوم بمتابعة كل ما هو جديد في األساليب اإلن
الناجحة بنقل األفكار الحديثة والمتطورة ومحاولة تطبيقها على أرض الواقع، وبالتالي فإن وجود 

  نظام إداري سليم يعتبر من المقومات اإلدارية الالزمة لتطبيق المحاسبة الرشيقة.
 

 نظام فعال للمعلومات المحاسبية  2.3.2.2

المعلومات اءات و جر شخاص واإلالمحاسبية هو عبارة عن مجموعة األ إن نظم المعلومات
 (15م، ص2008)أبو خضرة، وعشيش،  التي تسعى كلها لتحقيق األهداف التالية:

جمللللع وتخللللزين البيانللللات عللللن النشللللاطات واألحللللداث، وبالتللللالي تسللللتطيع المنظمللللة مراقبللللة هللللذه   -1
 األحداث.

مللن خللالل معالجتهللا والتللي تفيللد فللي عمليللة اتخللاذ  تحويللل البيانللات التللي تللم جمعهللا إلللى معلومللات -2
 القرار، والتي تمكن اإلدارة من تخطيط، وتنفيذ، ومراقبة النشاطات.

 توفير الرقابة الالزمة لحماية الوصول، والبيانات المتعلقة بها.   -3

ويعتبر الهدف األساسي ألنظمة المعلومات المحاسبية هو تزويد الشركة بمختلف بمستوياتها 
علومات القيمة التي تجعلها قادرة على اتخاذ القرارات المالئمة وفي الوقت المناسب بهدف تقييم بالم

جميع البدائل المتاحة والوصول إلى الحل األمثل، كما أن نظام المعلومات المحاسبية يساعد في 
ام تحقيق أهداف المنظمة من خالل دعمها في جميع المجاالت اإلدارية مما يساعدها على القي
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بمهامها المختلفة وبالتالي تحقيق أهدافها بفعالية. ويقوم نظام المعلومات المحاسبية بتجميع البيانات 
المالية وغير المالية ومعالجتها وتوصيلها للمستفيدين من أجل تحسين قراراتهم )الزعبي، وعفيف، 

 (.328م، ص2015
 المحاسبيةاألنشطة األساسية لنظم المعلومات  -

األنشطة التي يجب القيام بها، حتى نتمكن  المعلومات المحاسبي مجموعلة ملنتضمن نظام 
 هيو من الحصول على المعلوملات الدقيقلة والمالئمة، وتوصيلها إلى مستخدميها وهذه األنشطة 

  (:15ص ،م2006)أحمد، 
القتللصادية التلي وهي البيانات التي تمثل المواد األولية وتنشأ نتيجة للعمليات واألحلداث ا :المدخالت

بيانللات روتينيللة تنشللأ مللن العمليلللات الخارجيلللة اليوميلللة البيانللات أة وخارجهللا ويمكللن تمللت داخللل المنشلل
بيانات غير روتينية تنشأ نتيجلة للبيئللة الخارجيللة و  ،كعمليلات البيلع واللشراء والمدفوعات والتحصيالت

  نونية.والتشريعات القاالمحيطلة كاللسياسات الحكوميلة 
وهلي تمثللل الجانلب الفنللي ملن النظللام وهلي عبللارة علن مجموعللة ملن العمليللات الحلللسابية،  ة:لمعالجـا

وعمليلللات المقارنلللة المنطقيلللة، والتلخللليص، والتصلللنيف، والفلللرز التلللي تجلللري عللللى البيانلللات المدخلللللة 
 .بغرض تحويلها إلي معلومات تقدم للمستفيد النهائي

ل النظلام عللى الوصلول إليهلا، ويلتم إيصلال المعلوملات إلللى وهي تمثلل النتلائج التلي يعمل :المخرجات
 .لوائم واألشلكال البيانيلةالمستفيدين وفق أشكال مختلفة مثل التقارير والجداول والق

يتطلب الحصلول عللى معلوملات صلحيحة ودقيقلة وجلود رقابلة عللى عمليللات اإلدخللال حيث  :الرقابة
ينلللتج ويقلللدم المعلوملللات وفلللق المعلللايير المفترضلللة عنلللد  والمعالجلللة والمخرجلللات للتأكلللد ملللن أن النظلللام

 .تصميمه
 الخصائص التي يجب أن تتوفر في نظام المعلومات المحاسبية لتالئم أغراض الرشاقة  -

فاعاًل في  بي تجعله نظامًا هناك بعض الخصائص التي إذا ما توفرت في النظام المحاس
ه جلها في المنشأة، من هذه التي وجد من أيفتالمنشأة المتواجد بها بحيث يكون مؤديًا لوظ

 :(59-58م، ص2001)الحفناوي،الخصائص 

 .يجب أن يقوم نظام المعلومات المحاسبية بمعالجة البيانات بدرجة عالية من الدقة والسرعة   -1
أن يعمل نظام المعلومات المحاسبية على تزويد اإلدارة بالمعلومات المطلوبة في الوقت   -2

 .المناسب
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م نظام المعلومات المحاسبية بتزويد اإلدارة بالمعلومات التي تساعدها في عملية الرقابة أن يقو   -3
 .والتقييم

 .ات الالزمة للقيام بعملية التخطيطدارة بالمعلومأن يزود اإل  -4
 أن يتميز بالسرعة والدقة عند عملية استرجاع المعلومات المخزنة عند الحاجة إليها.  -5
  .المحاسبية بالمرونة بحيث يتالءم مع التغيرات الطارئةأن يتميز نظام المعلومات   -6

ومن هنا تجد الباحثة أن توفر نظام فعال للمعلومات المحاسبية قادر على معالجة البيانات 
وتوفير المعلومات الالزمة لإلدارة التخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب يعتبر من أهم 

المحاسبة الرشيقة لما يوفره النظام الفعال للمعلومات  المقومات اإلدارية الالزمة لتطبيق
 المحاسبية من مزايا توفير الوقت وتقليل الهدر.                                                                               



 نظام فعال للتخطيط )المالي والنتاجي(  2.3.2.3

بكيفية الحصول على األموال  يهتم نواع التخطيط الذيالتخطيط المالي بأنه نوع من أ يعرف
بأفضل الشروط كما يهتم بكيفية استثمار و  الالزمة لمشروع من مصادرها المختلفة بأقل التكاليف،

هذه األموال بحيث تحقق أفضل وأعلى الفوائد للمشروع، وبأقل األخطار وهو علم له قواعد وأصول 
عداد للمستقبل. وتؤثر الخطط وتحليل الماضي واإلرة على التنبؤ ويحتاج إلى خبرة في التطبيق والقد

واحي المالية للمنشأة على اإليرادات والمدفوعات المالية التي تعدها اإلدارة عن فترة مقبلة على الن
النقدية، وعلى ربحية العمليات المختلفة للمنشأة. وهناك عدة مجاالت للتخطيط حيث يمكن التخطيط 

التخطيط الستثمار األموال رها بأفضل الشروط وبأقل التكاليف، و موال من مصاداأل للحصول على
، وزيادة األرباح، وأخيرًا التخطيط لزيادة حجم المبيعات، بشكل يضمن تحقيق العوائد في وقت قصير

  .(4م، ص2009)أوتاني،  التخطيط لسداد االلتزامات في مواعيدها المحددة
ز وظائف إدارة اإلنتاج تعد وظيفة تخطيط اإلنتاج من أبر ف تاجيأما فيما يتعلق بالتخطيط اإلن

، فوظيفة التخطيط تعنى بتحديد األهداف النهائية وكذلك األهداف الجزئية التي تسعى والعمليات
و أخيرًا تحديد الفترة  ،المنظمة إلى تحقيقها، ثم تحديد اإلمكانات والموارد وخطة العمل الالزمة

القرار  يعتبراألهداف المحددة . غوانتهاء األعمال وبالتالي بلو  ،بع العملياتالزمنية الالزمة لتتا
المتضمن خطة اإلنتاج  من أهم القرارات االستراتيجية إلدارة أيه منظمة فال تستطيع أن تتصور 

تباعها األساليب العلمية والموضوعية في التخطيط إلنتاجها، فالتخطيط هو انجاح أية منظمة بدون 
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ة أم اإلمكانات والموارد سواء الماديو ، األهداف االستراتيجية والنهائية للمنظمة ني بتحديدنشاط يع
هاء نالفترة الزمنية الالزمة إل، و السبل الالزمة لتطبيق هذه الخطة، و المالية أم البشرية الالزمة

 (. -53م، ص 2009)السلطان، والعملياتاألعمال 
يط المالي واإلنتاجي يعتبر من المقومات األساسية وفي ضوء ما سبق ترى الباحثة أن التخط

نتاجية مدروسة جيدًا بحيث يتم توزيع الموارد المالية ذللمحاسبة الرشيقة فإ ا كان هناك خطة مالية وا 
والموارد المتاحة على اإلنتاج لن يكون هناك موارد مالية مهدرة أو ضائعة كما أنه لو كان هناك 

 يم لن يكون هناك موارد أو تكاليف أو أوقات مهدرة.خطة إنتاجية موضوعة بشكل سل
يتكون تيار القيمة من مجموعلة ملن العمليلات التلي تبلدأ بعمليلة البيلع التخطيط والمحاسبة الرشيقة  -

واستالم أمر العميلل ثلم التصلنيع فالشلحن فتجهيلز الفلاتورة، واسلتالم النقديلة ملن العميلل، وخلدمات ملا 
دفق فعللال فإنللله يجللب أن يكللون كللل جانلللب مللن جوانللب تيللار القيملللة بعللد البيللع، ومللن أجلللل تحقيللق تلل

مخططلللًا تخطيطلللًا جيلللدًا. ويبلللدأ التخطللليط وفلللق ملللنهج الترشللليد بنشلللر سياسلللة هوشلللين ويسلللري عللللى 
( مملللا يلللؤدي إللللى خطلللة تنظيميلللة متكامللللة الجوانلللب SOFTالمبيعلللات والعمليلللات والتخطللليط الملللالي )

(Maskell, and  Baggaley, 2006,p فعنل .) د وضلع تقلديرات متفائللة لنملو المبيعلات وكفلاءة
التشللغيل عمللا يمكللن تحقيقلله فللإن إدارات الشللركات التقليديللة التللي تسللتخدم أسللاس الللدفع تقللوم بجدولللة 
اإلنتللاج وفقللًا لموازنتهللا ويكللون تركيللز اإلنتللاج حللول األهللداف المتضللمنة بالموازنللة بللداًل مللن األسللاس 

وفللي نفلللس الوقلللت قللد تواجللله الشلللركة عجللزًا فلللي العماللللة  الفعلللي مملللا يشلللجع علللى تكلللديس المخلللزون،
ي ذوالملللواد ووقلللت اآلالت ويمكلللن للشلللركات تجنلللب التعلللارض الملللالزم إلعلللداد الموازنلللات التقليديلللة الللل

، Hoshinيتسلللبب فلللي الفاقلللد واالخلللتالل اللللوظيفي ملللن خلللالل اسلللتبداله بلللالتخطيط بأسللللوب هوشلللين 
خطة تشغيلية تفصليلية   SOFP)(، حيث إن )SOFP)وأسلوب التخطيط البيعي والتشغيلي والمالي 
. فر المللوارد لمقابلللة طلللب العمللالءضللمان تللو لدارة اليوميللة تحللل محللل الموازنللة التشللغيلية فللي دعللم اإل

هداف االستراتيجية درات التي تحقق األد في المباو ويعني هوشين بالتركيز على مواءمة الموارد والجه
المسللللللللللللار  يللللللللللللات لتجعللللللللللللل المنشللللللللللللأة تسللللللللللللير علللللللللللللىالعمل وتتضللللللللللللمن كللللللللللللذلك مراجعللللللللللللة وتعللللللللللللديل

 .(57م، ص 2015،)المشهراوي.الصحيح

 نظام فعال للرقابة وقياس األداء 2.3.2.4

تعتبر وظيفة الرقابة إحدى الوظائف اإلدارية التي ال بد من ممارستها من أجل التأكد من أن 
(، 16م، ص2005)الفرا،  ما تم تطبيقه مطابق لما تم تخطيطه مع تصحيح االنحرافات إن وجدت
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 ذوتعتبر الرقابة من أهم الوظائف اإلدارية ألنها تسعى إلى مراقبة األداء والتحقق من دقة تنفي
العمليات، والتأكد من تحقيق األهداف الموضوعة، وهي تعمل عل إظهار نقاط الضعف، واكتشاف 

ابعة والمراجعة المستمرة الكتشاف األخطاء الموجودة في التنظيم. وتشمل الرقابة القيام بعمليات المت
 (.36م، ص2003االنحرافات واألخطاء والعمل على إصالحها ومنع تكرارها )الحربي، 

( أن أهمية الرقابة على الجودة تبرز في ضرورة 107م، ص2010ويرى )الدباغ، وحسن،  
املين مسؤولين المحافظة على جودة المنتجات، وتهدف عملية الرقابة على الجودة جعل األفراد الع

عن الجودة داخل مراكز العمل التي يعملون بها، وهناك بعض األدوات المستخدمة لتسهيل عملية 
الرقابة وجمع وتحليل البيانات وهي تحليل المدخالت والمخرجات، خرائط التدفق التي تساعد في 

 متابعة تدفق القيمة، مخطط السبب والنتيجة.
قوم الشركات الصناعية بتطبيق نظام الرقابة على عمليات ت :الرقابة على عملية التشغيل -

تنقسم الرقابة و  التشغيل للتأكد من أن جميع األنشطة والعمليات يتم إنجازها وفقًا لما هو مخطط له،
 :( 96م، ص2011)مجاهد، ي فيما يلا على عمليات التشغيل إلى ثالث أنواع يتم توضيحه

لضمان تطوير التصميم ليتطابق مع مواصفات  ماالستخداوضع طرق  هي رقابة التصميم: -1
مواصفات التسهيالت والتشريعات والتكنولوجيا وأخيرًا الموارد  النتيجة النهائية باإلضافة إلى

 .المستخدمة لتحقيق النتيجة النهائية
وكذلك  ،التغيير المخطط رقابة خط سيرمجموعة من اإلجراءات المستخدمة ل هي ر:يالتغيرقابة  -2

المقصود واالتصاالت األخرى الالزمة لغرض التحليل واإلنجاز وأخيرًا  إلى التنظيماإلشارة 
والغرض من رقابة التغيير هو تسهيل التغيرات أكثر من  ل،من قب تحديث التوثيق المحدد

 .تقييدها
لها  الفعليالتنفيذ  انتهاءوتتعلق بمتابعة عمليات التشغيل من وقت البداية وحتى  رقابة الهيكلة: -3

األمر الذى يحقق  أيال تضيف قيمة لعملية التشغيل  التيعدد األنشطة  ذلك بهدف تخفيضو 
هذا باإلضافة إلى دراسة العالقات المنطقية بين  .المضافة الرقابة الكاملة ألنشطة القيمة

موازنة بداًل من تأديتها بصورة تتابعية مما  األنشطة من أجل إيجاد الفرصة ألدائها بصورة
أن رقابة التصميم ورقابة التغيير على ويمكن القول  .سرعة إنجاز عملية التشغيل يساعد على

بعد ذلك  الفعليمرحلة التشغيل  فيأما  ،التصميم مرحلة إعادة فيعملية التشغيل يمكن تحقيقها 
 .تتحقق الرقابة الهيكلية
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مة اإلدارية الالز ويتضح مما سبق أن النظام الفعال للرقابة وقياس األداء يعتبر من المقومات 
لتطبيق المحاسبة الرشيقة فإذا استخدمت أدوات الرقابة السليمة فإن هذا سيؤدي إلى اكتشاف 

اإلجراءات التصحيحية  ذاألخطاء في الوقت المناسب مما يمنع حدوثها أو يساعد في اتخا
   الالزمة. 

 تدريب الموظفين:نظام فعال ل 2.3.2.5

ية لنجاح المنظمة بل ساسالبشرية هي إحدى المقومات األارد لم يعد هناك شك في أن المو 
ت كفاءة ا النجاح. حيث إن توافر قوى عاملة ذالهذ يمكن القول أنها المحدد األول واألساس

مادية واستخدام امكانياتها ال ،ومسؤولية تمكنها من النهوض بأعباء العمل وتحقيق أهداف المنظمة
هتمام بتنمية العاملين وتطويرهم من خالل ا نبعت ضرورة االالمتاحة بأكبر كفاءة ممكنة. ومن هن

العاملة الالزمة كمًا ونوعًا بما  يث بعد أن تحصل المنظمة على القوىالدورات التدريبية وغيرها ح
مهاراتهم بصفه مستمرة لرفع مستوى الكفاءة  يتفق مع متطلبات وأهداف المنظمة البد من تنمية

يفة ن وظالعمل. إ خالل التدريب المستمر وذلك لضمان سالمة تنفيذ داء وهذا يتم منوتحسين األ
لمواجهة التطورات  الستمرارا تساعد المنظمة على ساسية التيالتدريب تعتبر من الوظائف األ
لحصول على كفاءات نتاج مما يترتب عليه ضرورة ا، وأدوات اإلالتكنولوجية في أساليب العمل

العاملة الحالية  ر للمنظمة إال من خالل تدريب وتنمية القوىا ال يتوفوهذومهارات متخصصة، 
(. وفيما يخص المحاسبة الرشيقة 5-3 م، ص 2006)حامد، للمنظمة في جميع المستويات االدارية

فإنه البد من تدريب وتعليم الموظفين والعاملين على طرق حل المشكالت التي تتسبب في الفاقد أو 
اإلدارة بمفردها في القيام  حيث إنه ال يمكن أن تقوم ذلكبت للقيام الضائع إعطائهم كل الصالحيا

باكتشاف األخطاء، كما يجب أن يكون هناك حافز وانتباه لدى الموظفين الكتشاف الخطاء ومحاولة 
 (.8م، ص2010التخلص منها لضمان تدفق سير العملية اإلنتاجية دون توقف )المقلد، 

فر نظام فعال لتدريب الموظفين في تطبيق المحاسبة الرشيقة ومما سبق يمكن استنتاج أهمية تو 
 حيث تعتبر القوى العاملة أو الموارد البشرية من أهم المقومات الالزمة لنجاح أي نظام. 

 المقومات اإلجرائية للمحاسبة الرشيقة 2.3.3
بعض يتطلب تطبيق المحاسبة الرشيقة إلى االبتعاد عن اتباع األساليب التقليدية اتباع 

بعض  ذي يتضمن تنفيذاألساليب الحديثة مثل أساليب التشغيل التي يتبناها الفكر الرشيق وال
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 & Kennedy)المبادئ التي تضمن كفاءة العمل، ويوضح الشكل التالي مبادئ الفكر الرشيق 

Brewer, 2005, P28) 

 

 
  مبادئ التفكير الرشيق :(2.1شكل )

 Kennedy & Brewer, 2005, P28)) المصدر:

   Value Definitionتحديد القيمةمبدأ  2.3.3.1

معرفة  و  ،متطلباتهم يهدف هذا المبدأ بصورة عامة إلى خلق قيمة للعمالء من خالل فهم
عمل إما أن يضيف  ن كلإ ر التي تناسبهم، حيثاألسعاات المنتجات الي يرغبون بها، و مواصف

فإن كان العمل  ،عميل وليس مديري المؤسسةوالذي يحدد القيمة هو ال ،قيمة أو أنه مجرد فاقد
ال فهو فاقد ويجب التخلص منه إما فورًا أو الحقاً  لذا فإن  ،يضيف قيمة للعميل فهو عمل له قيمة وا 

فحص القيمة من وجهة نظر العمالء يعتبر األساس لتصميم المنتجات والعمليات بصورة أكثر 
بب في ذلك هو أن المهندس أو المدير المالي أو فاعلية. ولكن هناك صعوبة في تحديد القيمة والس

مدير المؤسسة يراها من وجهة نظره وليس من وجهة نظر العميل فكفاءة تشغيل الماكنة هي مؤشر 
مهم بالنسبة للمهندس، وربحية الشهر الحالي هي مؤشر مهم بالنسبة للمدير المالي، وانتاجية الفرد 

يحصل على المنتج لكن العميل ال يعنيه سوى أن هي مؤشر مهم بالنسبة لمدير المؤسسة، و 
 ,Womack, and  Jones) بالمواصفات التي يريدها وفي الوقت المناسب وبالسعر المناسب

مبادئ  التفكير 
 الرشيق 

تحديد 
 القيمة

تيار 
 القيمة

تدفق 
 القيمة

اإلنتاج 
حسب 
 الطلب

التحسين 
 المستمر
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2010,p 16-17) . ويمكن تعريف القيمة بأنها الثمن المدفوع مقابل المواصفات التي يتميز بها
جب أن يكون العميل على استعداد أن يدفع المنتج ويكون العميل على استعداد لدفع مقابلها، أي ي

مبلغًا مقابل حصوله على منتج معين وبالمواصفات المطلوبة، وبالتالي تتعلق القيمة لمنتج معين 
بالمزايا الخاصة بهذا المنتج، فإضافة مزايا ووظائف غير مطلوبة من قبل العمالء هو مضيعة لوقت 

يق تلك المزايا غير المرغوب بها هو مضيعة للمزيد من الشركة ومواردها وبالتالي يعتبر فاقد، وتسو 
الوقت والموارد، وينبغي أن يتم إنتاج الخصائص ذات القيمة المضافة للعميل فقط، أما الخصائص 

 .(32م، ص2015ها )المشهراوي، ر المضيفة للقيمة فينبغي استبعادغي
ا يجب أن تقوم ذل، لويتضح مما سبق أن مبدأ تعريف أو تحديد القيمة يركز على العمي

لك بقيام الشركة بالنظر إلى كل نشاط من ذالشركة بالسعي وراء تعظيم القيمة المقدمة للعمالء، و 
و قيمة فإنه ذا كان النشاط ذا النشاط يضيف قيمة للعميل أم ال فإذا كان هذأنشطتها ومعرفة ما إ

يضيف قيمة للعميل فيعتبر فاقد أو ا كان النشاط ال ذيعتبر نشاطًا ضروريَا وال يعتبر فاقد، أما إ
 ضائع ويجب التخلص منه. 

   Value Streamار القيمةتي 2.3.3.2

وهو عبارة عن كل األنشطة التي تقوم بها المنشأة إلنتاج وتسليم المنتج أو الخدمة بداية من 
قيمة  ، وتشتمل على جميع األنشطة التي تضيفاستالم أمر العميل وحتى تسليم المنتج إلى العميل

واألنشطة التي ال تضيف قيمة. وفي الوحدات االقتصادية التقليدية فإن هيكلها التنظيمي يكون مبني 
على أساس األقسام اإلنتاجية حيث يتم اإلنتاج بكميات كبيرة  تنتقل من قسم آلخر بغض النظر عن 

زون، بينما وفقًا لمبدأ حاجة القسم اآلخر مما يستغرق وقتًا للحركة واالنتظار ويؤدي إلى تراكم المخ
تيار القيمة فإنه يتم تقسيم العمليات واألنشطة اإلنتاجية وفقًا لتيارات القيمة، ويتكون كل تيار من 
مدير، واألفراد العاملين في العملية اإلنتاجية، والمحاسبين واإلداريين والتسويقيين، وكل األفراد 

ومسؤوليات كل شخص، كما يجب تخصيص المشتركين في تيار القيمة، ويجب تحديد صالحيات 
الموارد على تيارات القيمة، وبالتالي يتضمن كل تيار قيمة األفراد العاملين من نقطة البداية المتعلقة 
بتصميم منتج جديد واستالم الطلب من العميل، وحتى تسليم المنتج، وعليه يجب تخصيص 

منتجات أو على األقسام، وبالتالي يجب التكاليف على تيارات القيمة بداًل من تخصيصها على ال
على الشركة التي ترغب في التحول إلى الرشاقة القيام بإعادة تنظيم الوحدة االقتصادية على أساس 
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تيارات القيمة، وكل تيار قيمة يكون مسؤواًل عن إنتاج منتج معين أو عدة منتجات )البكري، 
 (. 8-2م، ص2013النعيمي، 

 Value Flowمة مبدأ تدفق القي 2.3.3.3

ا المبدأ هو تدفق القيمة دون أي ذويعتبر أهم مبدأ من مبادئ الفكر الرشيق والمقصود به
انقطاع أو توقف في العملية اإلنتاجية وأن يكون تدفق المنتج بانسيابية وسهولة واستمرار خالل 

ن بحيث يتم إزالة كافة مراحل العملية اإلنتاجية من بداية تسلم طلب اإلنتاج وحتى تسليم المنتج للزبو 
م، 2015األنشطة التي ال تضيف قيمة وبحيث ال يكون هناك أوقات مهدرة )الغرباوي، الموسوي، 

إن هناك ثالث طرق لتدفق القيمة وهي   (Womack, & Jones,  2010, p17)(. ويرى7
ت بل داراواجز التقليدية لوظائف العمل واإلالتركيز على المنتج الحقيقي، وتجاهل كل الح

 والمؤسسات وذلك إلزالة كل معوقات تدفق الخدمة، والتفكير في أساليب عمل وأدوات تجعلنا
ويتم تحقيق مبدأ  نتاج منتجات معيبة.ن إعادة التشغيل وتوقفات العمليات والتوقف عنتخلص من إ

ل تدفق القيمة عن طريق ترتيب عناصر العمل من عاملين و الت ومعدات داخل كل تيار قيمة بشك
مما يجعل القيمة تتدفق بشكل انسيابي ودون أي تعطيل أو  Uمتسلسل ومتتابع وعلى شكل حرف 

ا المبدأ االستخدام األمثل للعاملين، كما يحسن من عملية التواصل ذتوقف لسير العمل ويحقق ه
 (.12م، ص2010فيما بينهم )بدران، 

 Pull  )السحب(  مبدأ اإلنتاج حسب الطلب 2.3.3.4

على طلب الزبون حيث ال يتم اإلنتاج إال بناًء على طلب  بدأ اإلنتاج حسب الطلبويعتمد م
يعتمد على التنبؤ بالطلب وبالتالي يتم اإلنتاج  يذالو  (Push) العميل، وهو يختلف عن مبدأ الدفع

 (.185م، ص2011ا التنبؤ أي يتم اإلنتاج قبل طلب الزبون )سعيد، ذهبناًء على 
على أساس اإلنتاج بالجودة والكمية المطلوبة وفي الوقت  (Pull) ويقوم مبدأ السحب

ا المبدأ فلسفة يابانية ذالمطلوب بناء على طلبات العمالء وليس بناء على التوقعات، ويعتبر ه
زالة جميع األنشطة التي ال  طبقت في مجاالت التصنيع المختلفة بهدف استغالل الشركة لمواردها وا 

المبدأ يتم اكتشاف األخطاء بشكل مبكر بسبب اإلنتاج بكميات قليلة  اذتضيف قيمة، وبناء على ه
مما يؤدي إلى تقليل الهدر والضائع وتحسين الجودة وتقليل التكاليف، والهدف األساس من مبدأ 
السحب هو تدفق وانسياب المواد بسهولة بحيث ال يكون هناك منتجات تحت التشغيل، حيث إن 
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ي الوقت المحدد تدخل في العملية اإلنتاجية مباشرًة، والمنتجات التي يتم المواد التي يتم استالمها ف
الفلسفة تقضي بضرورة الوصول بالمخزون إلى  هذهاالنتهاء منها يتم تسليمها للعميل فورًا، حيث أن 

ا بالنسبة للمواد الخام أو اإلنتاج تحت التشغيل أو اإلنتاج التام )سمور، هذأدنى مستوى سواء كان 
( أنه البد من توفر بعض الشروط لتطبيق 39م، ص2015(. ويرى )المشهراوي، 21م، ص2014

 مبدأ السحب وهي: 
 بناء عالقات شراكة قوية مع الموردين.  -1
 االعتماد على عمالة مدربة ومجهزة جيدًا. -2
 وجود  الت ومعدات حديثة ومالئمة.       -3
 .استبعاد كافة معوقات اإلنتاج باستمرار -4
 .صيانة الفورية والفحص الدوري لآلالتتوفير نظام لل  -5

 Strive for perfection )التحسين المستمر(    الكمال لتحقيق السعي 2.3.3.5

 ويقصد المستمر التحسين وهو المهمة اإلدارية المحاسبة أساليب أحد مع المبدأ هذا يتكامل 
البحث  خالل من ةللقيم العمالء لطلب اإلنتاج نظام استجابة تحسين في المستمر السعي به

، للقيمة المضيفة غير األنشطة وتجنب قيمة تضيف التي األنشطة لتعزيز وطرق  ليات عن المستمر
وتطورت نتيجة الحاجة والضرورة التي  للتفوق واالمتياز في  ظهرت فلسفة التحسين المستمر حيث

تنافس، إذ تتضمن السعي األسواق العالمية، وتعتبر فلسفة التحسين المستمر سر نجاح اليابان في ال
قامة وتحقيق مستويات  نحو التحسين التدريجي المستمر، وأداء األشياء الصغيرة بطريقة أفضل وا 

يعني مصطلح )كايزن( عملية التحسين و (.310م، ص2012)الطائي، والسبعاوي،  أعلى لألداء
لموظفين اآلخرين حيث المستمر التي يشارك فيها كل من اإلدارة العليا، وموظفي اإلدارة وجميع ا

ا ذيقوم جميعهم بتحديد المشاكل، ومصادرها واقتراح الحلول المناسبة لها ومتابعة تطبيقها. ويتطلب ه
المبدأ التغيير في سلوك الناس، والسلطة على أساس الخبرة، ويستند كايزن على افتراض أن جميع 

ل. وتعتبر كلمة كايزن مزيج من الموظفين يمتلكون المهارات التي يمكن استخدامها بطريقة أفض
 ,Jakubiec كلمتين باللغة اليابانية كلمة كاي )تغيير(، وزين )جيد( أي التغيير لألفضل 

Brodnicka, 2016, p93) )(. والمعنى الشائع لكايزن هو التحسين التدريجي )المستمر
continual improvement اإلنتاج  في جميع نواحي المنظمة، وليس فقط في سلسلة عمليات

األساسية، حيث ينخرط جميع العاملين في المنظمة في عملية التحسين المستمر، وعلى جميع 
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المستويات اإلدارية بغض النظر عن مراكزهم الوظيفية من اإلدارة العليا إلى عامل التنظيف فيها. 
لى حيث إنه أسلوب ياباني يهدف إلى إدخال تحسينات تدريجية صغيرة، وبسيطة، ومستمرة ع

ا األسلوب هو تخفيض التكاليف، تصحيح ذالمنتجات، والخدمات، والعمليات. والهدف النهائي من ه
ه ذاألخطاء ومعالجتها، والتقليل من الفاقد، والهدر في الموارد، وتزويد معدالت اإلنتاج ولقد ابتكر ه

 .(4م، ص2014)نوفل،  (Taiichi ohno)الفلسفة  المؤسس الرئيسي لنظام تويوتا اإلنتاجي 
وعلى ضوء ما سبق نجد أنه لو اجتمعت المقومات اإلدارية مع المقومات اإلجرائية )المبادئ 
الخمس( سوف يكون هناك مجال لتطبيق المحاسبة الرشيقة، والتي يعتبر مبدأ القضاء على الهدر 

ها رغبة من أهم مبادئها. حيث ترى الباحثة أن توفر تلك المقومات يساعد الشركات التي يوجد لدي
في التحول لنظام الرشاقة أن تطبق نظام اإلنتاج الرشيق والمحاسبة الرشيقة، وتحقيق مزايا تنافسية 
نتيجة تطبيقها للمحاسبة الرشيقة لما يوفره النظام الرشيق مزايا تخفيض التكاليف، وتحسين جودة 

 المنتج.

 



 

 

 
 
 
 
 

 الثالثالفصل 
 الطريقة واإلجراءات
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 الثالثالفصل 
 قة واإلجراءاتالطري

 المقدمة 3.1
يهدف هذا الفصل إلى توضيح اإلجراءات التي اتبعتها الباحثة في هذه الدراسة للتحقق من 
مدى توفر مقومات تطبيق المحاسبة الرشيقة في الشركات الصناعية في قطاع غزة، والتي تضمنت: 

القياسية وضبط المتغيرات،  منهج الدراسة، مجتمع الدراسة، عينة الدراسة، أداة الدراسة وخصائصها
 وخطوات تنفيذ الدراسة والمعالجة اإلحصائية التي استخدمت في تحليل البيانات.

 منهج الدراسة 3.2
استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، وذلك لمالئمتها لطبيعة الهدف من هذه الدراسة 

شركات الصناعية في قطاع غزة( والمتمثل في )مدى توفر مقومات تطبيق المحاسبة الرشيقة في ال
والمنهج الوصفي التحليلي هو وصف دقيق ومنظم و أسلوب تحليلي للظاهرة أو المشكلة المراد 
بحثها، من خالل منهجية علمية للحصول على نتائج علمية وتفسيرها بطريقة موضوعية وحيادية بما 

 أساسيين للمعلومات:وقد اعتمدت الدراسة على مصدرين  يحقق أهداف البحث و فرضياته.
: تم معالجة اإلطار النظري للدراسة باالعتماد على مصادر البيانات الثانوية والتي المصادر الثانوية

تتمثل في الكتب والمراجع والدراسات العربية واألجنبية والتي لها عالقة بموضوع الدراسة ،األبحاث 
 والمقاالت والمواقع االلكترونية.

د تم تصميم استبانة وتوزيعها على الشركات الصناعية في قطاع غزة حيث تم : فقالمصادر األولية
استبانة على المدراء والمحاسبين  120شركة صناعية وقامت الباحثة بتوزيع    120اختيار عينة من

نظرًا لعدم تعاون بعض 86.66%استبانة بنسبة استرداد  104في الشركات ولقد تم استرداد 
اإلحصائي واستخدام بعض االختبارات االحصائية  SPSSتخدام برنامج الشركات. ولقد تم اس

 للوصول لنتائج ودالالت ذات قيمة.
 مجتمع الدراسة 3.3

يتكون مجتمع الدراسة من الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة ولقد تم اختيار عينة 
نة على المدراء استبا 120 شركة صناعية، وقامت الباحثة بتوزيع120من منتظمة  عشوائية

بنسبة استبانة أي   104والمحاسبين العاملين في الشركات الصناعية في قطاع غزة وتم استرداد
 استجابة البعض منهم. لعدماستبانة  %86.66
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 أداة الدراسة 3.4
مقومات تطبيق المحاسبة بل العالقة الدراسات واألبحاث ذاتاالطالع على قامت الباحثة ب
مع بعض غير رسمية  إجراء مقابالتكما تم ، في قطاع غزة الصناعيةالرشيقة في الشركات 

، وقد اشتملت االستبانة، وبناء على هذه المعلومات تم بناء وأعضاء الهيئة التدريسية المتخصصين
 ،ومنها: " المؤهل العلمي، التخصص، المسمى الوظيفي، الخبرة على بعض المعلومات الشخصية

المقومات )( عبارة تقيس محورين أساسيين هما 66نت االستبانة من )الدورات التدريبية "، وتكو 
 التي( والفقرات جرائية لتطبيق المحاسبة الرشيقة، والمقومات اإل لتطبيق المحاسبة الرشيقة اإلدارية

( عبارة 26اشتمل على ) المقومات اإلدارية لتطبيق المحاسبة الرشيقةتنتمي للمحور األول وهو 
أبعاد فرعية )نظام إداري سليم، نظام فعال للمعلومات المحاسبية، نظام فعال على خمسة  موزعة

للتخطيط المالي واإلنتاجي، نظام فعال للرقابة وقياس األداء، نظام فعال لتدريب الموظفين( موزعة 
الرشيقة  المحاسبة(، والمحور الثاني المقومات اإلجرائية لتطبيق 5، 6، 4، 5، 6على الترتيب )

( عبارة موزعة على خمسة أبعاد فرعية )مبدأ تحديد القيمة، مبدأ تيار القيمة، مبدأ 40لى )اشتمل ع
(،8، 7، 10، 8، 7تدفق القيمة، مبدأ السحب، مبدأ التحسين المستمر( موزعة على الترتيب )

(يبينمواصفاتاالستبانة.3.1والجدول)

 محاسبة الرشيقةاستبانة مقومات تطبيق ال لمواصفاتالصورة : (3.1جدول )
 عدد عبارات كل بعد  مقومات تطبيق المحاسبة الرشيقة م

 المقومات اإلدارية لتطبيق المحاسبة الرشيقة
 6 نظام إداري سليم 1
 5 نظام فعال للمعلومات المحاسبية 2
 4 نظام فعال للتخطيط المالي واإلنتاجي 3
 6 نظام فعال للرقابة وقياس األداء 4
 5 دريب الموظفيننظام فعال لت 5

 المقومات الجرائية لتطبيق المحاسبة الرشيقة
 7 مبدأ تحديد القيمة 1
 8 مبدأ تيار القيمة 2
 10 مبدأ تدفق القيمة 3
 7 نتاج حسب الطلبمبدأ اإل 4
 8 مبدأ التحسين المستمر 5

 66 الستبانة ككل
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الخماسي لقياس حسب مقياس ليكرت  مستوياتبخمس وتم تحديد مستوى الموافقة  
 استجابات المبحوثين لفقرات االستبانة، كما يتبين من الجول التالي:

 درجات مقياس ليكرت الخماسي :(3.2جدول )
 االستجابة

موافق بدرجة قليلة 
 جداً 

موافق بدرجة 
 قليلة

موافق بدرجة 
 متوسطة

موافق بدرجة 
 كبيرة

موافق بدرجة 
 كبيرة جداً 

 5 4 3 2 1 الدرجة
 

 لستبانة:صدق ا 3.5
 حسب الخصائص القياسية قامت الباحثة بالتأكد من صدق االستبانة بطرق متعددة، كما يلي:

 صدق أداة الدراسة "الصدق الظاهري:  -أ 

المتخصصين في المحاسبة  الجامعات أساتذة من مجموعة على تم عرض االستبيان لقد
 (،2ماء المحكمين في ملحق رقم )ولقد تم ذكر أس واإلحصاء من جامعة األزهر والجامعة اإلسالمية

 مدى فقراتها، مناسبة حول ومالحظاتهم بآرائهم األخذ تم وقد صورة بأفضل االستبانة إلخراج وذلك
 .االستبانة أبعاد من بعد كل إلى الفقرات انتماء

 صدق المقياس  -ب 

 التساق الداخلي لمحور المقومات اإلدارية لتطبيق المحاسبة الرشيقة: -1

وة االرتباط بين درجات كل فقرة من فقرات المحور والدرجة الكلية للمحور وتحقق ويقصد به ق
الباحث من صدق االتساق الداخلي بتطبيقه على عينة استطالعية من خارج أفراد عينة الدراسة 

( من المدراء والمحاسبين بالشركات الصناعية، وتم حساب معامل ارتباط بيرسون 30وبلغ عددها )
فقرة من فقرات المحور والدرجة الكلية للمحور وذلك باستخدام البرنامج  كل درجاتبين 

 ( كالتالي:SPSSاإلحصائي)
لـــلمقومات اإلدارية  عبارة مع الدرجة الكلية للمحور والبعدكل درجة معامل الرتباط بين  -

 لتطبيق المحاسبة الرشيقة:
للمحور المقومات اإلدارية كل فقرة والدرجة الكلية درجة حساب معامل االرتباط بين  تم

 (.4رقم )وهي كما يوضحها الجدول ، الرشيقةلتطبيق المحاسبة 
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 المقومات اإلدارية لتطبيق المحاسبة الرشيقةلـمحور كل فقرة والدرجة الكلية درجة معامل الرتباط بين : (3.3)جدول 

 العبارة الرقم
 معامل الرتباط

 مع المحور
معامل الرتباط 

 مع البعد
 ظام إداري سليمن

يتوفر لدى إدارة الشركة الخبرة الكافية التخاذ القرارات المناسبة فيما يختص بتحديد  .1
 احتياجات الشركة من الموارد.

0.87** 0.88** 

يتوفر لدى إدارة الشركة القدرة على القيام بمهامها من تخطيط وتنظيم وتنسيق  .2
 ورقابة دون أي إهدار في الوقت.

0.84** 0.87** 

 **0.91 **0.80 يتوفر لدى إدارة الشركة القدرة على دراسة البيئة الداخلية والخارجية بشكل دقيق. 3.
 **0.84 **0.78 تتبع إدارة الشركة إجراءات وبرامج تساعدها في تحقيق األهداف المخطط لها. .4
دون أي أن  تستطيع إدارة الشركة استغالل الموارد المتاحة لديها بشكل سليم بحيث .5

 يكون هناك موارد مهدرة.
0.74** 0.75** 

 **0.83 **0.72 تعمل إدارة الشركة بروح الفريق الواحد الذي تجمعه مصلحة واحدة مشتركة. .6
 نظام فعال للمعلومات المحاسبية

 **0.91 **0.82 يتوفر لدى الشركة نظام للمعلومات المحاسبية يساعدها في تحقيق أهدافها. .1
عالج نظام المعلومات المحاسبية المستخدم به البيانات بسرعة كافية لتزويد اإلدارة ي .2

 بالمعلومات المناسبة وفي الوقت المناسب.
0.75** 0.92** 

يمكن استرجاع المعلومات الكمية والوظيفية المخزنة في قواعد البيانات بسرعة  .3
 وبدقة عالية.

0.76** 0.90** 

ت المحاسبية في الشركة بالمرونة العالية بما يتالءم مع يتصف نظام المعلوما .4
 التغيرات الطارئة في المنشأة.

0.85** 0.92** 

 **0.95 **0.78 يالئم نظام المعلومات المحاسبية في الشركة مستخدمي هذا النظام  .5
 نظام فعال للتخطيط المالي واإلنتاجي

 **0.91 **0.85 كبة المتغيرات الداخلية والخارجية.يوجد لدى الشركة خطة استراتيجية قابلة لموا .1

 **0.84 **0.75 تستطيع إدارة الشركة تحديد القطاعات والشرائح السوقية المستهدفة. .2
نتاجية تحدد من خاللها مصادر الحصول على  .3 يتوفر لدى الشركة خطة مالية وا 

 الموارد الالزمة بأقل التكاليف.
0.80** 0.80** 

ارة الشركة خطة مناسبة الستثمار األموال المتاحة لديها بشكل يضمن تضع إد .4
 تحقيق أفضل عوائد ممكنة.

0.67** 0.80** 
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 معامل الرتباط العبارة الرقم
 مع المحور

معامل الرتباط 
 مع البعد

 نظام فعال للرقابة وقياس األداء
 **0.71 **0.65 يتم متابعة ودراسة وقت تنفيذ األنشطة داخل الشركة. .1

هم لواجباتهم خالل الوقت تقوم الشركة بمراقبة مستمرة للعاملين لمعرفة مدى انجاز  .2
 المحدد.

0.75** 0.78** 
هناك متابعة مستمرة من قبل إدارة الشركة لمستوى جودة المنتجات المقدمة  .3

 للزبائن.
0.58** 0.78** 

 **0.72 **0.58 يتم تطبيق نظام رقابي يشتمل على اجراءات وقائية وتصحيحية. .4
 **0.86 **0.85 على العمل باستقاللية تامة.يوجد في الشركة نظام رقابي داخلي قادر  .5

 **0.70 **0.64 يتم متابعة ورقابة التكاليف بشكل دائم وبدقة عالية. .6
 نظام فعال لتدريب الموظفين

 **0.93 **0.78 تقدم الشركة برامج التدريب الالزمة لموظفيها لتطوير قدراتهم كل حسب حاجته. 1
 **0.93 **0.92 ين لزيادة قدرتهم على اكتشاف األخطاء. تساهم الشركة في تدريب الموظف 2
تهتم إدارة الشركة بالعنصر البشري من خالل توظيف األفراد المؤهلين وتحفيزهم  3

 وتدريبهم.
0.82** 0.78** 

تشارك اإلدارة الموظفين في رسم الخطط ووضع األهداف بما يناسب كل قسم من  4
 أقسام الشركة.

0.59** 0.77** 

 **0.92 **0.74 خصص الشركة موازنة سنوية لتدريب الموظفين لديها.ت 5

 
 مع الدرجة الكلية إحصائياً بنود حققت ارتباطات دالة الن جميع أ( 3.3يتبين من الجدول )

، وكذلك مع كل بعد من أبعاد المحور عند المقومات اإلدارية لتطبيق المحاسبة الرشيقةلمحور 
 .α ≤ 05.مستوى داللة 

لـــلمقومات اإلجرائية  عبارة مع الدرجة الكلية للمحور والبعدكل درجة مل الرتباط بين معا -
  لتطبيق المحاسبة الرشيقة:

للمحور المقومات اإلجرائية كل فقرة والدرجة الكلية درجة حساب معامل االرتباط بين  تم
 (.3.4رقم )وهي كما يوضحها الجدول لتطبيق المحاسبة الرشيقة، 

 المقومات اإلجرائية لتطبيق المحاسبة الرشيقةلـمحور كل فقرة والدرجة الكلية درجة معامل الرتباط بين : (3.4جدول )
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مع  معامل الرتباط العبارة الرقم
 المحور

معامل الرتباط 
 مع البعد

 مبدأ تحديد القيمة
 **0.56 *0.37 يعتبر العميل هو بؤرة التركيز بالنسبة للمنشأة. .1
إدارة الشركة مع العمالء بصورة مستمرة لمعرفة رغباتهم  تتواصل .2

 **0.74 *0.46 ومتطلباتهم.

يتم تصميم المنتجات وفقًا لمتطلبات ورغبات العمالء وحسب المواصفات  .3
 **0.51 *0.37 التي يرغبون بها.

 **0.62 *0.44 تقدم الشركة منتجاتها للعمالء باألسعار المناسبة لهم. .4
 **0.66 **0.52 يم المنتجات للعمالء في الوقت المناسب ودون أي تأخير.يتم تقد .5
 **0.66 **0.50 يتم تحديد قيمة األنشطة وفقًا لوجهة نظر العمالء. .6
يمكن التمييز بين األنشطة التي تضيف قيمة واألنشطة التي ال تضيف  .7

 قيمة بالنسبة للعميل.
0.80** 0.78** 

 مبدأ تيار القيمة
تم تحديد ومتابعة كافة األنشطة الالزمة للحصول على المنتج من بداية ي .1

 **0.66 **0.67 استالم الطلبات وحتي تسليم المنتج.

يتم تقسيم العمل وفقًا لتيارات القيمة )سلسلة من العمليات الالزمة  .2
 **0.78 **0.74 للوصول إلى منتج معين أو مجموعة منتجات(.

 **0.88 **0.89 رات القيمة الواجب إنشاؤها.يتم تحديد عدد تيا .3

 **0.83 **0.80 يتم تحديد العمليات التي يتضمنها كل تيار قيمة. .4
توزع الموارد المتاحة )العاملين واآلالت وغيرها( على تيارات القيمة  .5

 لضمان استقاللية كل تيار.
0.60** 0.79** 

 **0.80 **0.74 لقيمة بدقة ووضوح.يتم تحديد صالحيات ومسؤوليات فريق تيار ا .6
 **0.86 **0.89 يتم تحميل كل تيار قيمة بالتكاليف الخاصة به. .7
يتم متابعة ودراسة وقت تنفيذ األنشطة والعمليات للتأكد من االلتزام  .8

 **0.83 **0.75 بالوقت المحدد للتنفيذ.

 مبدأ تدفق القيمة
منشأة بانسيابية وسهولة دون وجود يتم تدفق األنشطة والعمليات داخل ال .1

 **0.73 **0.64 معيقات.

 **0.84 **0.83 يمكن تحديد مواطن االختناقات وتعثر سير العمليات بصورة دقيقة. .2
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مع  معامل الرتباط العبارة الرقم
 المحور

معامل الرتباط 
 مع البعد

يتم ترتيب اآلالت داخل المصنع بشكل متسلسل لضمان تدفق اإلنتاج  .3
 **0.70 **0.63 دون وجود فترات انتظار.

المراد تصنيعها من عملية إلى اخرى في وقت تدفق وحدات اإلنتاج  .4
 متزامن.

0.71** 0.79** 
 **0.71 **0.67 يمكن القضاء على الحواجز التقليدية التي تعطل سير العمل. .5
 **0.66 **0.60 يتم رسم واستخدام خرائط تدفق العمليات لتيار القيمة. .6
 **0.84 **0.86 رد والوقت.يمكن تحديد مواطن الفاقد والضياع )الهدر( في الموا .7
 **0.78 **0.83 يتم التخلص من األنشطة التي ال تضيف قيمة . .8
يتم استخدام أسلوب اإلنتاج في الوقت المحدد بداًل من أسلوب اإلنتاج  .9

 **0.66 **0.66 الضخم.

يتم استخدام أساليب عمل وأدوات تساعد في التخلص من إنتاج منتجات  .10
 **0.82 **0.75 معيبة.

 إلنتاج حسب الطلبمبدأ ا
 **0.71 **0.55 يتم جدولة العمليات لتلبية طلبات العمالء التي تصل إلى الشركة. .1

 **0.56 *0.37 يتم اإلنتاج وفقًا لطلبات العمالء وليس وفقًا لتوقعات الطلب في السوق. .2
فوري دون تقوم الشركة ببناء شراكة قوية مع الموردين لضمان التوريد ال .3

 **0.75 **0.59 تأخير.

 **0.87 **0.75 تعتمد الشركة على عمالة مدربة ومجهزة جيدًا. .4
يتم استخدام اآلالت والمعدات الحديثة لتلبية احتياجات العمالء  .5

 ومتطلباتهم المتغيرة.
0.73** 0.77** 

تسعى الشركة إلى الحد من تخزين المنتجات تامة الصنع الذي يعتبر  .6
 **0.77 **0.78 شاط غير مضيف للقيمة.ن

 **0.70 **0.75 يتوفر نظام للصيانة الفورية والفحص الدوري لآلالت. .7
 مبدأ التحسين المستمر

تتعاون إدارة الشركة مع فرق عمل من المشغلين والفنيين للقيام  .1
 **0.80 **0.68 بالتحسينات المستمرة.

عمالء بصورة مستمرة للتأكد من مدى يتم متابعة المنتجات المقدمة لل .2
 **0.68 **0.55 جودتها.
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مع  معامل الرتباط العبارة الرقم
 المحور

معامل الرتباط 
 مع البعد

 تستخدم الشركة التكنولوجيا والتقنيات المستحدثة في العمليات اإلنتاجية. .3
0.69** 0.85** 

يتم التواصل مع الشركات الخارجية لمعرفة كل ما هو جديد في عالم  .4
 **0.83 **0.76 الصناعة.

 **0.89 **0.84 الشركة برامج التحسين بشكل مستمر. تدعم اإلدارة العليا في .5
تسعى إدارة الشركة إلى إرضاء عمالئها من خالل تحسين جودة  .6

 **0.72 **0.58 المنتجات المقدمة إليهم.

تسعى إدارة الشركة إلى نشر ثقافة إزالة الهدر )األنشطة التي ال تضيف  .7
 **0.90 **0.72 قيمة( بين العاملين.

العمل على تصحيح األخطاء ومعالجتها بداًل من التركيز على  يتم .8
 **0.71 **0.78 األشخاص المخطئين.

 
 مع الدرجة الكلية إحصائياً بنود حققت ارتباطات دالة الن جميع أ( 3.4يتبين من الجدول )

 ، وكذلك مع كل بعد منعند مستوي داللةلمحور المقومات اإلجرائية لتطبيق المحاسبة الرشيقة 
 (.α ≤0.05 أبعاد المحور عند مستوى داللة ) 

 الصدق البنائي ألبعاد محور مقومات تطبيق المحاسبة الرشيقة: -2
بعد مع المحور الذي ينتمي إليه للمقومات تطبيق  كلدرجة  بينحساب معامل االرتباط  تم

 (.3.5رقم)كما يوضحها الجدول  وهيالمحاسبة الرشيقة، 
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 بعد مع المحور الذي ينتمي إليه لمقومات تطبيق المحاسبة الرشيقةكل درجة الرتباط بين معامل : (3.5) جدول
 معامالت الرتباط  مقومات تطبيق المحاسبة الرشيقة م

 أولا: المقومات اإلدارية
 **0.92 نظام إداري سليم 1
 **0.86 نظام فعال للمعلومات المحاسبية 2
 **0.91 نتاجينظام فعال للتخطيط المالي واإل 3
 **0.90 نظام فعال للرقابة وقياس األداء 4
 **0.90 نظام فعال لتدريب الموظفين 5

 ثانياا: المقومات اإلجرائية
 **0.75 مبدأ تحديد القيمة 1
 **0.91 مبدأ تيار القيمة 2
 **0.96 مبدأ تدفق القيمة 3
 **0.87 نتاج حسب الطلبمبدأ اإل 4
 **0.88 مبدأ التحسين المستمر 5

 مع الدرجة الكلية إحصائياً حققت ارتباطات دالة  األبعادن جميع أ( 3.5يتبين من الجدول )
 (.0.01،داللة ىعند مستو لللبعد والمحور 

وكذلك تم إجراء المصفوفة االرتباطية بين كل بعد من أبعاد محور المقومات اإلدارية لتطبيق 
              .(3.6المحاسبة الرشيقة كما يوضحها الجدول رقم )

 المقومات الدارية لتطبيق المحاسبة الرشيقةكل بعد من ابعاد الرتباط بين  تمعامالمصفوفة  :(3.6جدول)

 م
مقومات تطبيق المحاسبة 

ري الرشيقة
 إدا

ظام
ن

 
 

ليم
س

 
 

ال 
 فع

ظام
ن

ت 
وما

معل
لل

بية
اس

مح
ال

 

ط 
خطي

 للت
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م ف
نظا

جي
نتا

واإل
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بة  
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ل لل
فعا

ام 
نظ

 األ
س

وقيا
ب  داء
دري

ل لت
فعا

ام 
نظ

فين
وظ

الم
 

 - - - - - نظام إداري سليم 1
 - - - - **0.77 نظام فعال للمعلومات المحاسبية 2
نظـــــــام فعــــــــال للتخطــــــــيط المــــــــالي  3

 واإلنتاجي
0.83** 0.73** - - - 

 - - **0.81 **0.67 **0.76 نظام فعال للرقابة وقياس األداء 4
 - **0.85 **0.79 **0.66 **0.76 نظام فعال لتدريب الموظفين 5

 ويتضح أن المصفوفة الرتباطية بين األبعاد ذات عالقة فيما بينها, وهذا يدلل على الصدق البنائي.
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وكذلك تم إجراء المصفوفة االرتباطية بين كل بعد من أبعاد محور المقومات اإلجرائية 
 (3.7كما يوضحها الجدول رقم ) الرشيقةلتطبيق المحاسبة 

 المقومات اإلجرائية لتطبيق المحاسبة الرشيقةكل بعد من ابعاد الرتباط بين  تمعامالمصفوفة  :(3.7) جدول

 مقومات تطبيق المحاسبة الرشيقة م

يد 
حد

دأ ت
مب

يمة
الق

ار  
 تي

بدأ
م

يمة
الق

ق  
تدف

دأ 
مب

يمة
الق

حب 
لس

دأ ا
مب

ن  
سي

لتح
دأ ا

مب
مر

ست
الم

 

 - - - - - مبدأ تحديد القيمة 1
 - - - - **0.54 لقيمةمبدأ تيار ا 2
 - - - **0.88 **0.67 مبدأ تدفق القيمة 3
 - - **0.78 **0.72 **0.64 نتاج حسب الطلبمبدأ اإل  4
 - **0.70 **0.79 **0.75 **0.61 مبدأ التحسين المستمر 5

 ي.ويتضح أن المصفوفة الرتباطية بين األبعاد ذات عالقة فيما بينها, وهذا يدلل على الصدق البنائ

 ثبات الستبانة 3.6
 في نفسها العينة على تطبيقها أعيد إذا نفسها النتائج تعطي أن االستبانة بثبات  يقصد

 أو القياس في االختبار دقة النفسي القياس علم في بالثبات أيضاً  اخرى، ويقصد مرة نفسها الظروف
 أن أي المفحوص، سلوك عن معلومات من به يزود فيما واتساقه نفسه مع تناقضه وعدم المالحظة

بعد، ويشير مفهوم األداة إلى أنه األداة التي تعطي نتائج  فيما تم تطبيقه لو فيما النتائج نفس يعطي
متقاربة أو نفس النتائج إذا طبقت أكثر من مرة في ظروف مماثلة، وقامت الباحثة بحساب معامل 

فية للفقرات الزوجية وجتمان للفقرات هما: طريقة ألفا كرونباخ، والتجزئة النص بطريقتينالثبات 
 (.3.8كما هو مبين في الجدول رقم ) على عينة استطالعية من مجتمع الدراسة تجريبهالفردية بعد 

 حساب معامل ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية لستبانة مقومات تطبيق المحاسبة الرشيقة: (3.8جدول )

ت عدد عبارا مقومات تطبيق المحاسبة الرشيقة م
 كل بعد

معامل الفا 
 كرونباخ

 التجزئة النصفية
 ) للفقرات الزوجية(

 جتمان
 للفقرات الفردية

 - **0.89 **0.92 6 نظام إداري سليم 1
 **0.92 - **0.95 5 نظام فعال للمعلومات المحاسبية 2
 - **0.86 **0.86 4 نظام فعال للتخطيط المالي واإلنتاجي 3
 - **0.83 **0.85 6 األداءنظام فعال للرقابة وقياس  4
 **0.86 - **0.92 5 نظام فعال لتدريب الموظفين 5
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ت عدد عبارا مقومات تطبيق المحاسبة الرشيقة م
 كل بعد

معامل الفا 
 كرونباخ

 التجزئة النصفية
 ) للفقرات الزوجية(

 جتمان
 للفقرات الفردية

 - **0.96 **0.97 26 المقومات الدارية
 **0.88 - **0.77 7 مبدأ تحديد القيمة 1
 - **0.92 **0.92 8 مبدأ تيار القيمة 2
 - **0.96 **0.91 10 مبدأ تدفق القيمة 3
 **0.87 - **0.85 7 نتاج حسب الطلبمبدأ اإل 4
 - **0.96 **0.92 8 مبدأ التحسين المستمر 5

 - **0.97 **0.97 40 المقومات الجرائية
ة قد تأكدت الباحث كونت الثبات لالستبانة مرتفعةمعامل قيمة أن  ن الجدول السابقيتضح م

بانة، مما االستمن صدق وثبات م التأكد على عينة الدراسة. وبذلك ت االستبانةتطبيق  من قابلية
الصورة على ثقة من صحة االستبانة وصالحيتها لتحليل النتائج ولقد تم توضيح  الباحثةيجعل 

 (.2) رقم ملحق النهائية لالستبانة في

 األساليب اإلحصائية المستخدمة 3.7
 تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي ومتوسط االختالف.  .1

 ( لعينة واحدة.T)تم استخدام اختبار  .2

 بيرسون. ارتباط معامل حساب تم .3
 وطريقة التجزئة النصفية وذلك إليجاد معامل ثبات االختبار. ألفا كرونباخمعادلة  .4
 .االرتباط لحساب الصدق الداخليمعامل  .5
( لعينتين لبيان الفروق التي تعزى للتخصص العلمي، والمؤهل العلمي، وبين عدد Tاختبار ) .6

 الدورات.
تحليل التباين األحادي لبيان الفروق التي تعزى للمسمى الوظيفي، وعدد سنوات اختبار  .7

 الخبرة.
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 الفصل الرابع
  تحليل البيانات واختبار الفرضيات ومناقشتها

 المقدمة 4.1
عرضًا للنتائج التي ص عينة الدراسة، كما يتناول وصفًا إحصائيًا لخصائيتناول هذا الفصل 

مدى توفر مقومات تطبيق المحاسبة الدراسة المتمثلة في  فاهدأ، والمتعلقة بةإليها الباحث تتوصل
" في SPSSحيث تم استخدام البرنامج اإلحصائي " الرشيقة في الشركات الصناعية في قطاع غزة،

 ئج التي تم التوصل إليها وكذلك مناقشة النتائج وتفسيرها.معالجة بيانات الدراسة وسيتم عرض النتا
ولقد اعتمدت الباحثة لتحليل فقرات االستبانة على حساب المتوسط الحسابي واالنحراف 

لعينة واحدة لمعرفة ما إذا كانت تتوافر مقومات تطبيق  Tالمعياري والوزن النسبي وقيمة اختبار
( أم ال، فإذا كان أقل من الدرجة 3االستجابات أكبر من )المحاسبة الرشيقة، أي إذا كان متوسط 

 (، فهذا يعني أن مقومات تطبيق المحاسبة الرشيقة غير متوفرة.3)

 الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة 4.2
 توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي -1

 (: توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي4.1جدول )
 لنسبة المئويةا العدد المؤهل العلمي

 %74 77 بكالوريوس
 %26 27 دراسات عليا

 %100 104 المجموع
% من عينة الدراسة مؤهلها العلمي بكالوريوس، وأن 74( أن ما نسبته 4.1يبين الجدول )

% منهم من حملة الشهادات العليا، وهذا يدل على أن العينة التي تم توزيع االستبانات عليها 26
الفهم والوعي، مما يجعل أراءهم محل ثقة بالتالي يمكن االعتماد عليها بشكل على درجة كبيرة من 

 كبير.
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 توزيع عينة الدراسة حسب التخصص العلمي -2
 (: توزيع عينة الدراسة حسب التخصص العلمي4.2جدول )

 النسبة المئوية العدد التخصص
 %63.5 66 محاسبة

 %36.5 38 إدارة أعمال
 - - اقتصاد

 %100 104 المجموع
% 36.5% من العينة تخصصهم محاسبة 63.5( أن ما نسبته 4.2يبين الجدول )

تخصصهم إدارة أعمال، وهؤالء األشخاص على معرفة واضطالع عن األساليب المحاسبية 
دراك االستبانة بشكل جيد واإلجابة على  المستخدمة في الشركة مما يجعلهم قادرين على فهم وا 

 أسئلتها بشكل منطقي.
 توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي -3

 (: توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي4.3جدول )
 النسبة المئوية العدد المسمى الوظيفي

 %38.5 40 مدير عام
 %31.7 33 مدير دائرة
 29.8% 31 رئيس قسم

 %100 104 المجموع
ة مسماهم الوظيفي مدير عام، % من أفراد العين38.5( أن ما نسبته 4.3يبين الجدول )

% رئيس قسم أي أنه تم اختيار األشخاص 29.8% مسماهم الوظيفي مدير دائرة، و31.7و
جاباتهم.   المناسبين والمؤهلين لإلجابة على أسئلة االستبانة وبالتالي يمكن االعتماد على  راءهم وا 

 توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة -4
 ة الدراسة حسب سنوات الخبرة(: توزيع عين4.4جدول )

 النسب المئوية العدد سنوات الخبرة
 %14.4 15 سنوات 5إلى أقل من  1من 
 %51 53 سنوات 10إلى أقل من  5من 

 34.6% 36 سنوات 10أكثر من 
 %100 104 المجموع
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% من العينة تمتلك خبرة ما بين سنة وخمس 14.4( أن ما نسبته 4.4يبين الجدول )
% لديهم خبرة أكثر من 34.6% لديها خبرة ما بين الخمس والعشر سنوات، وأن 51 سنوات، وأن

عشر سنوات، وهذا يدل على أن معظم أفراد العينة تمتلك خبرة لسنوات عديدة، مما يجعلها قادرة 
على فهم طبيعة العمل في الشركة التي يتبعون لها وبالتالي يمكننا االعتماد على  راءهم واعتبارها 

 قة.محل ث
 توزيع عينة الدراسة حسب عدد الدورات -5

 (: توزيع عينة الدراسة حسب عدد الدورات4.5جدول )
 النسب المئوية العدد سنوات الخبرة

 %55.8 58 دورات فأقل  4
 %44.2 46 أكثر من أربع دورات

 %100 104 المجموع
دورات فأقل وأن  4 % من أفراد العينة قاموا بعمل55.8( أن ما نسبته 4.5يبين الجدول )

% قاموا بعمل أكثر من أربع دورات مما يدل على أن جميع أفراد العينة قد خضعوا لدورات 44.2
دراك  تؤهلهم للعمل وتمكنهم من اكتساب المزيد من المعرفة، وبالتالي فإنهم قادرين على فهم وا 

 االستبانة واستفساراتها مما يجعلنا على ثقة بصحة إجاباتهم. 

 ل واختبار الفرضياتتحلي 4.3
تقليل حجم الفاقد في  إلى تهدفتعتبر المحاسبة الرشيقة من أدوات المحاسبة الحديثة التي 

راسة ه الدهذ ومن هنا اهتمت  .ومساعدة الشركات على المنافسةتخفيض التكاليف بالتالي و   الموارد
عية في قطاع غزة حيث في البحث عن حقيقة تطبيق مقومات المحاسبة الرشيقة في الشركات الصنا

 تم صياغة فرضيتان رئيسيتان لمشكلة البحث، وتم اإلجابة عنهما:
 الفرضية الرئيسة األولى: 4.3.1

 تتوفر لدى الشركات الصناعية في قطاع غزة المقومات اإلدارية لتطبيق المحاسبة الرشيقة. 
ه الفرضية مجموعة من الفرضيات الفرعية وهي:هذويتفرع من   
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 :تحليل الفرضية الفرعية األولى 4.3.1.1

والتي تنص على "يتوفر لدى الشركات الصناعية في قطاع غزة نظام إداري سليم يساعد في  
تطبيق المحاسبة الرشيقة"، وللتحقق من صحة الفرضية تم حساب الوسط الحسابي واالنحراف 

تيب، كما يوضحها الجدول لعينة واحدة ومستوى الداللة والتر  T)المعياري والوزن النسبي وقيمة )
 (. (4.6رقم
 

المتوسط الحسابي والقيمة الحتمالية لجميع فقرات "مدى توافر نظام إداري سليم يساعد في تطبيق المحاسبة : (4.6جدول )
 (3الرشيقة" )المتوسط الفتراضي=

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 Tقيمة 
القيمة 
ة الحتمالي

(SIG) 

يب
ترت

ال
 

يتوفر لدى إدارة الشركة الخبرة الكافية التخاذ القلرارات  1
المناسللبة فيمللا يخللتص بتحديللد احتياجللات الشللركة مللن 

 الموارد.
4.43 .60 88.60 24.21 **0.000 1 

يتوفر لدى إدارة الشركة القدرة على القيام بمهامها ملن  2
 3 0.000** 14.29 82.00 78. 4.10 تخطيط وتنظيم وتنسيق ورقابة دون إهدار الوقت.

يتللللوفر لللللدى إدارة الشللللركة القللللدرة علللللى دراسللللة البيئللللة  3
 6 0.000** 13.54 81.40 80. 4.07 الداخلية والخارجية بشكل دقيق.

تتبلللللع إدارة الشلللللركة إجلللللراءات وبلللللرامج تسلللللاعدها فلللللي  4
 4 0.000** 13.10 82.00 85. 4.10 تحقيق األهداف المخطط لها.

إدارة الشللركة اسللتغالل المللوارد المتاحللة لللديها  تسللتطيع 5
بشللللكل سللللليم بحيللللث دون أي أن يكللللون هنللللاك مللللوارد 

 مهدرة.
4.08 .76 81.60 14.46 **0.000 5 

تعمللل إدارة الشللركة بللروح الفريللق الواحللد الللذي تجمعلله  6
 2 0.000** 17.03 85.80 77. 4.29 مصلحة واحدة مشتركة.

  0.000** 19.77 83.53 61. 4.18 الدرجة الكلية
 . ≤ 0.05( دالة إحصائيًا عند مستوى داللة Tقيمة )
 ما يلي:( 4.6)من الجدول  يتضح

يتوفر لدى إدارة الشركة الخبرة الكافية التخاذ القرارات المناسبة المتوسط الحسابي للفقرة األولى " -
، قيمة %88.6 والوزن النسبي 4.43فيما يختص بتحديد احتياجات الشركة من الموارد" يساوي 
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، وبالتالي تعتبر دالة 0.000 (Sig)، وقيمة 60.، واالنحراف المعياري T24.21االختبار 
الفقرة  لهذه، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة  ≤ 0.05احصائيًا عند مستوى داللة  

قبل  يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من ذاوه 3قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهي 
 الفقرة. هذه على المستجيبين

يتوفر لدى إدارة الشركة القدرة على دراسة البيئة الداخلية المتوسط الحسابي للفقرة الثالثة " -
، T 13.54، قيمة االختبار %81.4 والوزن النسبي 4.07" يساوي دقيقبشكل  والخارجية

ة احصائيًا عند مستوى ل، وبالتالي تعتبر دا0.000 (Sig)، وقيمة 80.واالنحراف المعياري 
لهذه الفقرة قد زاد عن درجة ، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة  ≤ 0.05داللة  

وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل المستجيبين على  3الموافقة المتوسطة وهي 
 هذه الفقرة.

االنحراف ، و %83.53، والوزن الحسابي 4.18بشكل عام بلغ المتوسط الحسابي  -
وبالتالي يعتبر بعد )مدى توفر نظام إداري سليم( دااًل احصائيًا ، 0.000 (Sig) ،61.المعياري 

يختلف  لهذا البعد، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة  ≤ 0.05عند مستوى داللة 
قبل يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من  ذاوه 3جوهريًا عن درجة الموافقة المتوسطة وهي 

على أن النظام اإلداري المطبق في الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة هو  المستجيبين
هامه بشكل صحيح و هذا يتضح من النسب االيجابية العالية لكل منظام سليم يستطيع القيام ب

  .فقرة من فقرات بعد مدى توفر نظام إداري سليم
الصناعية في قطاع غزة تسعى دائمًا إلى تطلوير ذلك إلى أن إدارة الشركات وتعزو الباحثة   

أدائهلللا وتحسلللين جلللودة المنتجلللات المقدملللة للزبلللائن، كملللا تسلللعى الشلللركات الصلللناعية إللللى اسلللتخدام 
األسللاليب اإلداريللة الحديثللة لمواكبللة التغيللرات والتطللورات التللي تحللدث فللي بيئللة التصللنيع ممللا يسللاعد 

تبنلي الفكلر الرشليق والعملل عللى تطبيلق المحاسلبة الشركات الصلناعية العامللة فلي قطلاع غلزة عللى 
الرشيقة فوجود إدارة قادرة على مواكبة كل ما هو جديد في العلوم اإلدارية يعزز ويسلاعد فلي تطبيلق 

 المحاسبة الرشيقة. 
( والتلي طبقلت عللى بنلك فلسلطين ولقلد بينلت م2016الدراسة مع  دراسلة )محسلن،  تتفق هذه
وم بمتابعة جودة الخدمات المقدمة للعمالء وتسلعى دائملًا إللى تعظليم القيملة تق البنكالدراسة أن إدارة 

( م2005جللودة عاليللة، واختلفللت مللع دراسللة )الفللرا،  ذاتالمقدمللة للعمللالء مللن خللالل تقللديم خللدمات 
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التي وجدت أن الشركات العائلية في قطاع غزة وخاصة الشلركات الصلناعية تعلاني ملن ضلعف فلي 
ال يوجللد هللذا االخللتالف بللين الدراسللتين إلللى أن غالبيللة الشللركات العائليللة ى الوظللائف اإلداريللة ويعللز 

، كما أنها غالبًا ما تعتمد عللى التوظيلف عللى أسلاس القرابلة ولليس عللى هيكل تنظيمي رسمي هالدي
 أساس الخبرة والكفاءة.

ع غلزة : قبول الفرضية التي تنص عللى "تتلوفر للدى الشلركات الصلناعية العامللة فلي قطلاالستنتاج
  نظام إداري سليم يساعد في تطبيق المحاسبة الرشيقة".   

 :الفرضية الفرعية الثانية تحليل 4.3.1.2

"يتوفر لدى الشركات الصناعية في قطاع غزة نظام فعال للمعلومات  والتي تنص على 
المحاسبية يساعد في تطبيق المحاسبة الرشيقة"، وللتحقق من صحة الفرضية تم حساب الوسط 

( Sig( لعينة واحدة والقيمة االحتمالية )Tلحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي وقيمة )ا
 (.4.7والترتيب، كما يوضحها الجدول رقم )

 ة( لجميع فقرات "مدى توافر نظام فعال للمعلومات المحاسبيSigالمتوسط الحسابي والقيمة الحتمالية ): (4.7جدول )
 (3الرشيقة" )المتوسط الفتراضي=يساعد في تطبيق المحاسبة 

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 
  Tقيمة 

القيمة 
الحتمالية 

(SIG) 

يب
ترت

ال
 

يتلللللوفر للللللدى الشللللللركة نظلللللام للمعلوملللللات المحاسللللللبية  1
 1 0.000** 14.38 84.60 87. 4.23 يساعدها في تحقيق أهدافها.

لمحاسلللللبية المسلللللتخدم بللللله يعلللللالج نظلللللام المعلوملللللات ا 2
البيانللللات  بسلللللرعة كافيلللللة لتزويلللللد اإلدارة بالمعلوملللللات 

 المناسبة وفي الوقت المناسب.
4.12 .84 82.40 13.59 **0.000 3 

يمكلن اسللترجاع المعلوملات الكميللة والوظيفيلة المخزنللة  3
 4 0.000** 12.93 82.00 87. 4.10 في قواعد البيانات بسرعة وبدقة عالية.

ظلللللام المعلوملللللات المحاسلللللبية فلللللي الشلللللركة يتصلللللف ن 4
بالمرونلة العاليلة بمللا يلتالءم ملع التغيللرات الطارئلة فللي 

 المنشأة.
4.13 .76 82.60 15.11 **0.000 2 

يالئلللللللم نظلللللللام المعلوملللللللات المحاسلللللللبية فلللللللي الشلللللللركة  5
 5 0.000** 11.57 80.00 88. 4.00 مستخدمي هذا النظام 

 *** 0.000** 15.55 82.31 73. 4.12 الدرجة الكلية
 . ≤ 0.05( دالة إحصائيًا عند مستوى داللة Tقيمة )
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 ما يلي:( 4.7)من الجدول  يتضح
يتوفر لدى الشركة نظام للمعلومات المحاسبية يساعدها في المتوسط الحسابي للفقرة األولى " -

، واالنحراف T14.38، قيمة االختبار %84.6 والوزن النسبي 4.23تحقيق أهدافها" يساوي 
، مما يدل على أن  ≤ 0.05، وبالتالي تعتبر دالة احصائيًا عند مستوى داللة 87.لمعياري ا

يعني أن  ذاوه 3الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهي  لهذهمتوسط درجة االستجابة 
 الفقرة. هذههناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل المستجيبين على 

يالئم نظام المعلومات المحاسبية في الشركة مستخدمي هذا " المتوسط الحسابي للفقرة الخامسة -
، واالنحراف T 11.57، قيمة االختبار %80.0 والوزن النسبي 4.00النظام" يساوي 

، مما يدل على أن  ≤ 0.05، وبالتالي تعتبر دالة احصائيًا عند مستوى داللة  88.المعياري 
يعني أن  ذاوه 3درجة الموافقة المتوسطة وهي الفقرة قد زاد عن  لهذهمتوسط درجة االستجابة 

 الفقرة. هذههناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل المستجيبين على 
 ،  73.، واالنحراف المعياري %82.31، والوزن الحسابي 4.12بشكل عام بلغ المتوسط الحسابي  -

ئيًا عند وبالتالي يعتبر بعد )مدى توفر نظام فعال للمعلومات المحاسبية(  دااًل احصا 
يختلف جوهريًا عن  لهذا البعد، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة  ≤ 0.05مستوى داللة 

على  يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل المستجيبين ذاوه 3درجة الموافقة المتوسطة وهي 
ميز بالكفاءة أن نظام المعلومات المحاسبية المتوفر لدى الشركات الصناعية هو نظام فعال ويت

العالية حيث من خالل النتائج التي تم الحصول عليها تبين أن نظام المعلومات المحاسبية 
المستخدم يوفر المعلومات الالزمة في الوقت المناسب وبالتالي تستطيع إدارة الشركة اتخاذ القرارات 

 السليمة مما يساعدها في تحقيق الهداف التي تسعى لها.
لللك إلللى أن الشللركات الصللناعية فللي قطللاع غللزة تسللتخدم األنظمللة الحديثللة ذوتعللزو الباحثللة   

لتللوفير المعلومللات بمللا فللي ذلللك تكنولوجيللا المعلومللات الحديثللة، كمللا أن الشللركات الصللناعية  تسللعى 
دائمًا إلى تطوير أنظمتها الحالية بما يتالءم مع التقنيلات والتكنولوجيلا الحديثلة. وهلذا يسلاعد بطبيعلة 

ات الصلللناعية العاملللة فلللي قطللاع غلللزة علللى تبنللي الفكلللر الرشلليق والعملللل علللى تطبيلللق الحللال الشللرك
المحاسبة الرشيقة فوجود نظام فعال للمعلومات المحاسبية يساعد على اتخاذ قلرارات سلليمة دون أي 

( التلللي وجلللدت أن الشلللركات م2006ملللع دراسلللة )أحملللد،  إهلللدار فلللي الوقلللت. وتختللللف هلللذه الدراسلللة
ية تعاني من بعض مظاهر الضعف في مقومات النظام المحاسبي والتي تنعكس المساهمة الفلسطين
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هللذا االخللتالف إلللى اخللتالف الفتللرة الزمنيللة التللي تمللت بهللا سلللبًا علللى عمليللة ترشلليد القللرارات، ويرجللع 
الدراسلللتين حيلللث إن تكنولوجيلللا المعلوملللات قلللد تطلللورت بشلللكل كبيلللر فلللي قطلللاع غلللزة خلللالل السلللنوات 

 األخيرة. 
: قبول الفرضية التي تنص على "تتوفر لدى الشركات الصناعية العاملة في قطاع الستنتاج

 فعال للمعلومات المحاسبية يساعد في تطبيق المحاسبة الرشيقة".   غزة نظام
 :تحليل الفرضية الفرعية الثالثة 4.3.1.3

الي "يتوفر لدى الشركات الصناعية في قطاع غزة نظام فعال للتخطيط الم والتي تنص على
واإلنتاجي يساعد في تطبيق المحاسبة الرشيقة"، وللتحقق من صحة الفرضية تم حساب الوسط 

( Sig( لعينة واحدة والقيمة االحتمالية )Tالحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي وقيمة )
 (.4.8والترتيب، كما يوضحها الجدول رقم )

( لجميع فقرات "مدى توافر نظام فعال للتخطيط المالي واإلنتاجي  Sigية )المتوسط الحسابي والقيمة الحتمال: (4.8جدول )
 .(3يساعد في تطبيق المحاسبة الرشيقة" )المتوسط الفتراضي=

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 
  Tقيمة 

القيمة 
الحتمالية 

(SIG) 
 الترتيب

قابلة لمواكبة يوجد لدى الشركة خطة استراتيجية  1
 المتغيرات الداخلية والخارجية.

3.97 .76 79.40 13.10 **0.000 4 

تستطيع إدارة الشركة تحديد القطاعات والشرائح  2
 السوقية المستهدفة.

4.13 .75 82.60 15.40 **0.000 1 

نتاجية تحدد  3 يتوفر لدى الشركة خطة مالية وا 
من خاللها مصادر الحصول على الموارد 

 مة بأقل التكاليف.الالز 
4.08 .69 81.60 15.86 **0.000 2 

تضع إدارة الشركة خطة مناسبة الستثمار  4
األموال المتاحة لديها بشكل يضمن تحقيق 

 أفضل عوائد ممكنة.
4.05 .76 81.00 14.15 **0.000 3 

 *** 0.000** 15.53 81.15 58. 4.06 الدرجة الكلية

 . ≤ 0.05ى داللة ( دالة إحصائيًا عند مستو Tقيمة )
 ما يلي:السابق من الجدول  يتضح
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تستطيع إدارة الشركة تحديد القطاعات والشرائح السوقية المتوسط الحسابي للفقرة الثانية " -
، واالنحراف T15.40، قيمة االختبار %82.60 والوزن النسبي 4.13المستهدفة" يساوي 

، مما يدل على أن  ≤ 0.05مستوى داللة  ، وبالتالي تعتبر دالة احصائيًا عند 75.المعياري 
يعني أن  ذاوه 3الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهي  لهذهمتوسط درجة االستجابة 

 الفقرة. هذههناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل المستجيبين على 
المتغيرات  يوجد لدى الشركة خطة استراتيجية قابلة لمواكبة"المتوسط الحسابي للفقرة األولى  -

، T 13.10، قيمة االختبار %79.40 والوزن النسبي  3.97الداخلية والخارجية" يساوي
، مما  ≤ 0.05، وبالتالي تعتبر دالة احصائيًا عند مستوى داللة  76.واالنحراف المعياري 

 3الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهي  لهذهيدل على أن متوسط درجة االستجابة 
 الفقرة. هذهيعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل المستجيبين على  ذاوه

 ،  58.، واالنحراف المعياري %.1581، والوزن الحسابي 4.06بشكل عام بلغ المتوسط الحسابي  -

وبالتالي يعتبر بعد )مدى توفر نظام فعال للتخطيط المالي واإلنتاجي(  دااًل احصائيًا عند  
يختلف جوهريًا عن  لهذا البعد، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة  ≤ 0.05مستوى داللة 

على  يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل المستجيبين ذاوه 3درجة الموافقة المتوسطة وهي 
أن نظام التخطيط المالي واإلنتاجي المطبق في الشركات الصناعية هو نظام فعال ويتميز بالكفاءة 

ث من خالل النتائج التي تم الحصول عليها تبين أن نظام التخطيط المستخدم يساعد في العالية حي
الحصول على الموارد بأقل التكاليف، والتخطيط الستخدام تلك الموارد استخدامًا أمثل دون أن يكون 

 هناك إهدار. 
لشلللركات ذللللك إللللى تلللوفر النظلللام اإلداري القلللادر عللللى التخطللليط السلللليم فلللي اوتعلللزو الباحثلللة   

الصلللناعية فلللي قطلللاع غلللزة  إ ذ تسلللتطيع اإلدارة التلللي تتميلللز بحسلللن أدائهلللا أن تضلللع خططلللًا لتحقيلللق 
( التلي 2014أهدافها بدرجة عالية من الدقة والكفاءة. ولقد اتفقت هذه الدراسلة ملع دراسلة )الحسلناوي، 

االستخدام األمثل  وجدت أن شركة اإلسمنت في الكوفة تطبق أساليب اإلنتاج الرشيق والتي تؤدي إلى
   للموارد.

: قبول الفرضية التي تنص على "تتوفر لدى الشركات الصناعية العاملة في قطاع الستنتاج
 غزة نظام فعال للتخطيط المالي واإلنتاجي يساعد في تطبيق المحاسبة الرشيقة".

 :تحليل الفرضية الفرعية الرابعة 4.3.1.4
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لصناعية في قطاع غزة نظام فعال للرقابة وقياس يتوفر لدى الشركات اتنص على "والتي  
"، وللتحقق من صحة الفرضية تم حساب الوسط الحسابي يساعد في تطبيق المحاسبة الرشيقةاألداء 

( والترتيب، كما Sig( لعينة واحدة والقيمة االحتمالية )Tواالنحراف المعياري والوزن النسبي وقيمة )
 (.4.9يوضحها الجدول رقم )

 

( لجميع فقرات "مدى توافر نظام فعال للرقابة وقياس األداء (Sigالمتوسط الحسابي والقيمة الحتمالية : (4.9جدول )
 .(3يساعد في تطبيق المحاسبة الرشيقة" )المتوسط الفتراضي=

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 Tقيمة  النسبي

القيمة 
الحتمالية 

(SIG) 

يب
ترت

ال
 

يتم متابعة ودراسة وقت تنفيذ األنشطة داخل  1
 الشركة.

4.13 .83 82.60 13.78 **0.000 3 

تقوم الشركة بمراقبة مستمرة للعاملين لمعرفة  2
 2 0.000** 17.82 86.40 75. 4.32 مدى انجازهم لواجباتهم خالل الوقت المحدد.

هناك متابعة مستمرة من قبل إدارة الشركة  3
 تجات المقدمة للزبائن.لمستوى جودة المن

4.38 .66 87.60 21.36 **0.000 1 

يتم تطبيق نظام رقابي يشتمل على اجراءات  4
 وقائية وتصحيحية.

4.09 .77 81.80 14.49 **0.000 5 

يوجد في الشركة نظام رقابي داخلي قادر  5
 على العمل باستقاللية تامة.

4.10 .92 82.00 12.16 **0.000 4 

رقابة التكاليف بشكل دائم وبدقة يتم متابعة و  6
 عالية.

4.09 .83 81.80 13.42 **0.000 6 

 *** 0.000** 18.7 83.7 64. 4.18 الدرجة الكلية

 . ≤ 0.05( دالة إحصائيًا عند مستوى داللة Tقيمة )
 ما يلي:( 4.9)من الجدول  يتضح

ة الشركة لمستوى جودة هناك متابعة مستمرة من قبل إدار "المتوسط الحسابي للفقرة الثالثة  -
، T21.36، قيمة االختبار %87.60 ، والوزن النسبي4.38يساوي  " المنتجات المقدمة للزبائن

مما يدل     ≤ 0.05، وبالتالي تعتبر دالة احصائيًا عند مستوى داللة 66.واالنحراف المعياري 
 ذاوه 3المتوسطة وهي  الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة لهذهعلى أن متوسط درجة االستجابة 

 الفقرة. هذهيعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل المستجيبين على 
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يساوي  يتم متابعة ورقابة التكاليف بشكل دائم وبدقة عالية""المتوسط الحسابي للفقرة السادسة  -
لي ، وبالتا83.، واالنحراف المعياري T 13.42، قيمة االختبار %81.80 والوزن النسبي  4.09

، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة  ≤ 0.05تعتبر دالة احصائيًا عند مستوى داللة  
يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة  ذاوه 3الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهي  لهذه

 الفقرة. هذهمن قبل المستجيبين على 
 ،  64.، واالنحراف المعياري %83.7ي ، والوزن الحساب4.18بشكل عام بلغ المتوسط الحسابي  -

وبالتالي يعتبر بعد )مدى توفر نظام فعال للرقابة وقياس األداء(  دااًل احصائيًا عند مستوى داللة  
0.05 ≥  يختلف جوهريًا عن درجة  لهذا البعد، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة

على أن  ة بدرجة كبيرة من قبل المستجيبينيعني أن هناك موافق ذا، وه3الموافقة المتوسطة وهي 
النظام الرقابي المطبق في الشركات الصناعية هو نظام فعال ويتميز بالكفاءة العالية حيث يستطيع 

 ذا النظام متابعة ومراقبة العمليات اإلنتاجية بصورة دقيقة.ه
يب الرقابيلة ذلك إلى أن الشلركات الصلناعية فلي قطلاع غلزة تسلتخدم األسلالوتعزو الباحثة   

الحديثة، وتستخدم األدوات الرقابية التي تسهل عملية اكتشاف األخطاء، كما أن الشركات الصناعية 
، ممللا يسللاعد فللي تقللديم أفضللل أنللواع تطبللق نظللام رقللابي يشللتمل علللى اجللراءات وقائيللة وتصللحيحية

يقة. ولقلد اتفقلت هلذه اإلنتاج التي تتميز بالجودة العالية ويساعدها أيضًا على تطبيق المحاسلبة الرشل
( حيث بينت الدراسة أن الشركة العامة لصلناعة األدويلة م2010الدراسة مع دراسة )الدباغ، وحسن، 

والمستلزمات الطبية تطبق طرقًا حديثة للرقابة مثلل اإلشلارات الضلوئية كملا أن الشلركة محلل البحلث 
  ة على الجودة.تعتبر أن إجراءات اكتشاف األخطاء وتصحيحه الهدف الرئيس للرقاب

: قبول الفرضية التي تنص على "تتوفر لدى الشركات الصناعية العاملة في الستنتاج
 فعال للرقابة وقياس األداء يساعد في تطبيق المحاسبة الرشيقة". قطاع غزة نظام

في  الصناعيةوالتي تنص على: "يتوفر لدى الشركات  تحليل الفرضية الفرعية الخامسة 4.3.1.5
ة  نظام فعال للتدريب المستمر للموظفين يساعد في تطبيق المحاسبة الرشيقة"، وللتحقق قطاع غز 

( لعينة Tمن صحة الفرضية تم حساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي وقيمة )
 (.4.10( والترتيب، كما يوضحها الجدول رقم )Sigواحدة والقيمة االحتمالية )
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( لجميع فقرات "مدى توافر نظام فعال لتدريب الموظفين يساعد Sigتوسط الحسابي والقيمة الحتمالية )الم: (4.10جدول )
 .(3في تطبيق المحاسبة الرشيقة" )المتوسط الفتراضي=

 الفقرات م
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة 
T 

القيمة الحتمالية 
(SIG) يب

ترت
ال

 

امج التلدريب الالزملة لموظفيهلا تقدم الشركة بلر  1
 لتطوير قدراتهم كل حسب حاجته.

3.46 1.04 69.20 4.52 **0.000 4 

تسلللاهم الشلللركة فلللي تلللدريب الملللوظفين لزيلللادة  2
 قدرتهم على اكتشاف األخطاء. 

3.48 1.06 69.60 4.62 **0.000 3 

تهتم إدارة الشركة بالعنصر البشري من خالل  3
 وتحفيزهم وتدريبهم.توظيف األفراد المؤهلين 

3.86 .82 77.20 
10.6

8 
**0.000 1 

تشللللارك اإلدارة المللللوظفين فللللي رسللللم الخطللللط  4
ووضلللع األهلللداف بملللا يناسلللب كلللل قسلللم ملللن 

 أقسام الشركة.
3.62 .98 72.40 6.41 **0.000 2 

تخصللللللص الشللللللركة موازنللللللة سللللللنوية لتللللللدريب  5
 الموظفين لديها.

3.14 1.17 62.80 1.26 **0.000 5 

 **** 0.000** 6.02 70.24 87. 3.51 الكليةالدرجة 

 . ≤ 0.05( دالة إحصائيًا عند مستوى داللة Tقيمة )
 ما يلي:السابق من الجدول  يتضح

  تهتم إدارة الشركة بالعنصر البشري من خالل توظيف األفراد "المتوسط الحسابي للفقرة الثالثة
 T، قيمة االختبار %77.20 نسبي، والوزن ال3.86 " يساويالمؤهلين وتحفيزهم وتدريبهم

 ≤ 0.05، وبالتالي تعتبر دالة احصائيًا عند مستوى داللة 82.، واالنحراف المعياري 10.68
 الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة  لهذه، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة

 الفقرة. هذهعلى  يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل المستجيبين ذاوه 3وهي 
  تخصص الشركة موازنة سنوية لتدريب الموظفين لديها""المتوسط الحسابي للفقرة الخامسة 

، 1.17، واالنحراف المعياري T 1.26، قيمة االختبار %62.8 ، والوزن النسبي3.14يساوي 
جة ، مما يدل على أن متوسط در  ≤ 0.05وبالتالي تعتبر دالة احصائيًا عند مستوى داللة  

يعني أن هناك موافقة من  ذاوه 3الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهي  لهذهاالستجابة 
 الفقرة. هذهقبل المستجيبين على 
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  87.، واالنحراف المعياري %70.24، والوزن الحسابي 3.51بشكل عام بلغ المتوسط الحسابي  ،
ظفين(  دااًل احصائيًا عند مستوى داللة وبالتالي يعتبر بعد )مدى توفر نظام فعال لتدريب المو 

0.05 ≥  يختلف جوهريًا عن درجة  لهذا البعد، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة
على  يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل المستجيبين ذا، وه3الموافقة المتوسطة وهي 

ام فعال ويتميز بالكفاءة العالية أن نظام تدريب الموظفين المطبق في الشركات الصناعية هو نظ
بحيث يساعد في تحسين أداء الموظفين واكسابهم خبرات ومعارف جديدة، ويعطيهم الفرصة 

 لالضطالع على األنظمة واألساليب التي ظهرت في بيئة التصنيع.
ذلك إلى أن إدارة الشركات الصناعية في قطاع غزة تسعى دائمًا إلى وتعزو الباحثة   

خالل تدريب الموظفين واعطاءهم المزيد من الخبرات ليساعدها ذلك في مواكبة  التحسين من
التطورات والتغيرات وبالتالي يكون لديها القدرة على االستمرارية والمنافسة. ولقد اتفقت هذه الدراسة 

( حيث خرجت الدراسة بنتيجة مفادها أن بنك فلسطين يهتم بالكوادر م2016مع دراسة )محسن، 
لذا يهتم البنك بتطوير أداء  حيث إنه يستخدم أداة رضا الموظفين لتحقيق الميزة التنافسية البشرية

الموظفين من خالل الدورات التي يقدمها لهم. كما يوفر البنك الحوافز المادية للموظفين الذين 
 يقومون بأعمال مميزة.

  ية العاملة في قطاع قبول الفرضية التي تنص على "تتوفر لدى الشركات الصناع الستنتاج:
 فعال للتدريب المستمر للموظفين يساعد في تطبيق المحاسبة الرشيقة".  غزة نظام

 " :تتوفر لدى الشركات الصناعية في تحليل واختبار الفرضية الرئيسة األولى التي تنص
 "قطاع غزة المقومات اإلدارية لتطبيق المحاسبة الرشيقة

 "( والقيمة الحتمالية ألبعاد "مدى توفر المقومات اإلداريةTلوزن النسبي وقيمة )المتوسط الحسابي وا: (4.11جدول )
 الترتيب (Sig)القيمة الحتمالية  (Tقيمة الختبار ) الوزن النسبي المتوسط الحسابي البعد

 2 0.000 19.77 83.5 4.18 نظام إداري سليم
 3 0.000 15.5 82.3 4.12 نظام فعال للمعلومات المحاسبية

 4 0.000 18.53 81.15 4.06 نظام فعال للتخطيط المالي واإلنتاجي
 1 0.000 18.70 83.7 4.18 نظام فعال للرقابة وقياس األداء

 5 0.000 6.02 70.24 3.51 نظام فعال لتدريب الموظفين
  0.000 18.36 80.18 4.01 المقومات اإلدارية للمحاسبة الرشيقة

 . ≤ 0.05مستوى داللة  ( دالة إحصائيًا عندTقيمة )
  (:4.11يتضح من الجدول )
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وقيمة  80.18، والوزن النسبي  4.01أن المتوسط الحسابي لجميع أبعاد المقومات اإلدارية 
، أي مجال )مدى توفر المقومات اإلدارية 0.000( Sig، والقيمة االحتمالية )18.36( Tاالختبار )

، مما يدل على أن درجة االستجابة  ≤ 0.05وى داللة  للمحاسبة الرشيقة( دالة إحصائيًا عند مست
( أي أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على 3تزيد عن درجة الموافقة المتوسطة )

 توفر المقومات اإلدارية في الشركات الصناعية في قطاع غزة.
ة في قطاع غزة تتوفر لدى الشركات الصناعي : قبول الفرضية التي تنص: "الستنتاج

 "المقومات اإلدارية لتطبيق المحاسبة الرشيقة

 الفرضية الرئيسة الثانية: 4.3.2

 تتوفر لدى الشركات الصناعية في قطاع غزة المقومات اإلجرائية لتطبيق المحاسبة الرشيقة. 
 ه الفرضية مجموعة من الفرضيات الفرعية وهي:هذويتفرع من 
 :األولىتحليل الفرضية الفرعية  4.3.2.1

تقوم الشركات الصناعية في قطاع غزة بتطبيق مبدأ تحديد القيمة "، والتي تنص على " 
وللتحقق من صحة الفرضية تم حساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي وقيمة 

(T( لعينة واحدة والقيمة االحتمالية )Sig( والترتيب، كما يوضحها الجدول رقم )4.12(. 
المتوسط الحسابي والقيمة الحتمالية لجميع فقرات "مدى توافر مبدأ تحديد القيمة يساعد في تطبيق : (4.12)جدول 

 .(3المحاسبة الرشيقة" )المتوسط الفتراضي=

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 Tقيمة  النسبي

القيمة 
الحتمالية 

(SIG) 

يب
ترت

ال
 

 1 0.000** 22.49 87.60 63. 4.38 ؤرة التركيز بالنسبة للمنشأة.يعتبر العميل هو ب 1
تتواصل إدارة الشركة مع العمالء بصورة مستمرة  2

 لمعرفة رغباتهم ومتطلباتهم.
4.17 .82 83.40 14.63 **0.000 

5 

يتم تصميم المنتجات وفقًا لمتطلبات ورغبات  3
 العمالء وحسب المواصفات التي يرغبون بها.

4.29 .77 85.80 17.03 **0.000 
2 

تقدم الشركة منتجاتها للعمالء باألسعار المناسبة  4
 لهم.

4.28 .77 85.60 16.96 **0.000 
4 

يتم تقديم المنتجات للعمالء في الوقت المناسب  5
 ودون أي تأخير.

4.29 .81 85.80 16.25 **0.000 
3 
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المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 Tقيمة  النسبي

القيمة 
الحتمالية 

(SIG) 

يب
ترت

ال
 

يتم تحديد قيمة األنشطة وفقًا لوجهة نظر  6
 العمالء.

4.07 .77 81.40 14.20 **0.000 
6 

يمكن التمييز بين األنشطة التي تضيف قيمة  7
 واألنشطة التي ال تضيف قيمة بالنسبة للعميل.

3.95 .84 79.00 11.55 **0.000 
7 

 **** 0.000** 22.52 84.09 55. 4.20 الدرجة الكلية

 . ≤ 0.05( دالة إحصائيًا عند مستوى داللة Tقيمة )
 ما يلي:السابق دول من الج يتضح

، 4.38 " يساوييعتبر العميل هو بؤرة التركيز بالنسبة للمنشأة"المتوسط الحسابي للفقرة األولى  -
، وبالتالي تعتبر 63.، واالنحراف المعياري T 22.49، قيمة االختبار %87.60 والوزن النسبي

 لهذهة االستجابة ، مما يدل على أن متوسط درج ≤ 0.05دالة احصائيًا عند مستوى داللة 
يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من  ذاوه 3الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهي 

 الفقرة. هذهقبل المستجيبين على 
يمكن التمييز بين األنشطة التي تضيف قيمة واألنشطة التي "المتوسط الحسابي للفقرة السابعة  -

 T، قيمة االختبار%79.0 ، والوزن النسبي3.95يساوي  ال تضيف قيمة بالنسبة للعميل"
 ≤ 0.05، وبالتالي تعتبر دالة احصائيًا عند مستوى داللة  84.، واالنحراف المعياري 11.55

 الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة  لهذه، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة
 الفقرة. هذهبل المستجيبين على يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من ق ذاوه 3وهي 

 ،55.، واالنحراف المعياري %84.09، والوزن الحسابي 4.2المتوسط الحسابي  بلغبشكل عام  -
،  ≤ 0.05وبالتالي يعتبر بعد )مدى توفر مبدأ تحديد القيمة( دااًل احصائيًا عند مستوى داللة 

ريًا عن درجة الموافقة يختلف جوه لهذا البعدمما يدل على أن متوسط درجة االستجابة 
على أن الشركة  يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل المستجيبين ذا، وه3المتوسطة وهي 

تقوم بتطبيق مبدأ تحديد القيمة ويتضح ذلك من قيام الشركة باالهتمام بالعمالء واعتبارهم بؤرة 
المنتجات والتي تتميز  التركيز حيث تهدف الشركات الصناعية في قطاع غزة إلى تقديم أفضل

 بالجودة العالية للزبائن.
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ذلك إلى أن الشركات الصناعية في قطاع غلزة تسلعى دائملًا إللى تقلديم ملا هلو وتعزو الباحثة   
أفضلل فهلي تتواصلل ملع العمللالء لمعرفلة متطلبلاتهم ورغبلاتهم فتقلوم باإلنتللاج بملا يلتالءم ملع رغبللات 

( حيث خرجلت الدراسلة م2015راسة مع دراسة )المشهراوي، واحتياجات العمالء. ولقد اتفقت هذه الد
بنتيجلللة مفادهلللا أن شلللركات تعبئلللة الغلللاز فلللي قطلللاع غلللزة تسلللعى دائملللًا إللللى جلللذب واسلللتبقاء أفضلللل 

( والتللي توصلللت إلللى أن إدارة بنللك م2015العمللالء. كمللا اتفقللت هللذه الدراسللة مللع دراسللة )محسللن، 
الخلدمات المقدملة للعملالء. فيملا اختلفلت الدراسلة ملع  فلسطين تقوم بالمتابعة المستمرة لمستوى جودة

( حيث توصلت الدراسة إلى أن الشركة تقوم باإلنتاج وفق اعتبلارات م2010دراسة )الدباغ، وحسن، 
 نمطية وليس بناًء على رغبات العمالء.

: قبول الفرضية التي تنص على "تقوم الشركات الصناعية في قطاع غزة بتطبيق الستنتاج
 تحديد القيمة".مبدأ 

 :تحليل الفرضية الفرعية الثانية 4.3.2.2

"تقوم الشركات الصناعية في قطاع غزة بتطبيق مبدأ تيار القيمة "، وللتحقق  والتي تنص على 
( لعينة Tمن صحة الفرضية تم حساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي وقيمة )

 (.4.13والترتيب، كما يوضحها الجدول رقم ) (Sigواحدة، والقيمة االحتمالية )
( لجميع فقرات "مدى توافر مبدأ تيار القيمة في الشركات Sigالمتوسط الحسابي والقيمة الحتمالية ): (4.13جدول )

 .(3الصناعية في قطاع غزة" )المتوسط الفتراضي=

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 Tقيمة  النسبي

لقيمة ا
الحتمالية 

(SIG) 
 الترتيب

يتم تحديد ومتابعة كافة األنشطة الالزمة للحصول  1
على المنتج من بداية استالم الطلبات وحتي تسليم 

 المنتج.
4.26 .67 85.20 19.22 **0.000 1 

يتم تقسيم العمل وفقًا لتيارات القيمة )سلسلة من  2
العمليات الالزمة للوصول إلى منتج معين أو 

 مجموعة منتجات(.
4.00 .78 80.00 13.14 **0.000 2 

 6 0.000** 9.64 76.60 88. 3.83 يتم تحديد عدد تيارات القيمة الواجب إنشاؤها. 3
 7 0.000** 9.12 74.40 81. 3.72 يتم تحديد العمليات التي يتضمنها كل تيار قيمة. 4
توزع الموارد المتاحة )العاملين واآلالت وغيرها(  5

 تيارات القيمة لضمان استقاللية كل تيار. على
3.90 .87 78.00 10.66 **0.000 5 
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المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 Tقيمة 

لقيمة ا
الحتمالية 

(SIG) 
 الترتيب

يتم تحديد صالحيات ومسؤوليات فريق تيار القيمة  6
 بدقة ووضوح.

3.93 .77 78.60 12.41 **0.000 3 

 8 0.000** 7.18 74.20 1.01 3.71 يتم تحميل كل تيار قيمة بالتكاليف الخاصة به. 7
راسة وقت تنفيذ األنشطة والعمليات يتم متابعة ود 8

 4 0.000** 11.04 78.60 86. 3.93 للتأكد من االلتزام بالوقت المحدد للتنفيذ.

  0.000** 14.19 78.20 65. 3.91 الدرجة الكلية

 . ≤ 0.05( دالة إحصائيًا عند مستوى داللة Tقيمة )
 ما يلي:( 4.13)من الجدول  يتضح

يتم تحديد ومتابعة كافة األنشطة الالزمة للحصول على المنتج ولى "المتوسط الحسابي للفقرة األ -
، قيمة %85.20 والوزن النسبي 4.26من بداية استالم الطلبات وحتي تسليم المنتج" يساوي 

، وبالتالي تعتبر دالة 0.000 (Sig)، وقيمة 67.، واالنحراف المعياري T19.22االختبار 
الفقرة  لهذه، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة  ≤ 0.05احصائيًا عند مستوى داللة  

يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل  ذاوه 3قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهي 
 الفقرة. هذه على المستجيبين

 3.71يتم تحميل كل تيار قيمة بالتكاليف الخاصة به" يساوي المتوسط الحسابي للفقرة السابعة " -
 (Sig)، وقيمة 1.01، واالنحراف المعياري T 7.18، قيمة االختبار %74.20 النسبي والوزن

، مما يدل على أن  ≤ 0.05، وبالتالي تعتبر دالة احصائيًا عند مستوى داللة  0.000
يعني أن  ذاوه 3الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهي  لهذهمتوسط درجة االستجابة 

 الفقرة. هذهكبيرة من قبل المستجيبين على هناك موافقة بدرجة 
، 65.، واالنحراف المعياري %78.22، والوزن الحسابي 3.91بشكل عام بلغ المتوسط الحسابي  -

(Sig) 0.000 ، وبالتالي يعتبلر بعلد )ملدى تطبيلق مبلدأ تيلار القيملة( دااًل احصلائيًا عنلد مسلتوى
يختلللف جوهريللًا عللن  لهللذا البعللدابة ، ممللا يللدل علللى أن متوسللط درجللة االسللتج ≤ 0.05داللللة 

 يعنللي أن هنللاك موافقللة بدرجللة كبيللرة مللن قبللل المسللتجيبين ذاوهلل 3درجللة الموافقللة المتوسللطة وهللي 
على قيام الشركات الصناعية في قطاع غزة بتطبيق مبدأ تيار القيمة، حيث إنه كان هناك درجة 

صلللناعية وفقللًا للعمليلللات الالزملللة عاليللة ملللن الموافقللة عللللى أنلله يلللتم تقسللليم العمللل فلللي الشللركات ال
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إلنتاج منتج محدد من بداية استالم األمر من العميل إللى حلين تسلليم المنلتج للعميلل ولليس وفقلًا 
للوظائف واألقسلام  وبالتلالي يلتم توزيلع الملوارد الالزملة لإلنتلاج عللى كلل تيلار قيملة، ويحملل كلل 

  .تيار قيمة بالتكاليف الخاصة به
هذا المبدأ حيث يسهل عملية توزيع الموارد على ك إلى سهولة اتباع ذلوتعزو الباحثة   

خطوط اإلنتاج كما يسهل عملية تحميل التكاليف على الخطوط اإلنتاجية، كما أن طبيعة العمل في 
كل هذا أدى إلى وجود الشركات الصناعية تتطلب ترتيب العمليات وفقًا لتسلسل خطوات اإلنتاج، 

 اد العينة. إيجابية في إجابات أفر 
( والتي طبقت عللى شلركات تعبئلة الغلاز م2015الدراسة مع  دراسة )المشهراوي،  تتفق هذه

فللي قطللاع غللزة ولقللد بينللت الدراسللة أن هنللاك بعللض شللركات تعبئللة الغللاز تطبللق أسللاليب التصللنيع 
 الرشيق حيث تقوم هذه الشركات بترتيب عملها وفقًا لتدفق تيار القيمة.

رضية التي تنص على "تقوم الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة : قبول الفالستنتاج
 بتطبيق مبدأ تيار القيمة".

 :تحليل الفرضية الفرعية الثالثة 4.3.2.3

والتي تنص على: " تقوم الشركات الصناعية في قطاع غزة بتطبيق مبدأ تدفق القيمة "،  
راف المعياري والوزن النسبي وقيمة وللتحقق من صحة الفرضية تم حساب الوسط الحسابي واالنح

(T( لعينة واحدة، والقيمة االحتمالية )Sig( والترتيب، كما يوضحها الجدول رقم )4.14.) 
( لجميع فقرات "مدى توافر مبدأ تدفق القيمة في الشركات Sigالمتوسط الحسابي والقيمة الحتمالية ): (4.14جدول )

 .(3راضي=الصناعية في قطاع غزة" )المتوسط الفت

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 Tقيمة 

القيمة 
الحتمالية 

(SIG) 
 الترتيب

يتم تدفق األنشطة والعمليات داخل المنشأة  1
 7 0.000** 12.37 80.00 82. 4.00 بانسيابية وسهولة دون وجود معيقات.

يمكن تحديد مواطن االختناقات وتعثر سير  2
 عمليات بصورة دقيقة.ال

3.97 .73 79.40 13.56 **0.000 9 

يتم ترتيب اآلالت داخل المصنع بشكل متسلسل  3
 لضمان تدفق اإلنتاج دون وجود فترات انتظار.

4.27 .84 85.40 15.43 **0.000 1 

 2 0.000** 16.81 84.00 73. 4.20تتدفق وحدات اإلنتاج المراد تصنيعها من عملية  4
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المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 Tقيمة 

القيمة 
الحتمالية 

(SIG) 
 الترتيب

 إلى أخرى في وقت متزامن.
يمكن القضاء على الحواجز التقليدية التي تعطل  5

 سير العمل.
4.06 .76 81.20 14.17 **0.000 4 

يتم رسم واستخدام خرائط تدفق العمليات لتيار  6
 10 0.000** 8.77 76.00 93. 3.80 القيمة )خرائط توضح سير العملية اإلنتاجية(.

ع )الهدر( في يمكن تحديد مواطن الفاقد والضيا 7
 الموارد والوقت.

4.00 .87 80.00 11.72 **0.000 8 

 3 0.000** 14.23 81.60 77. 4.08 يتم التخلص من األنشطة التي ال تضيف قيمة . 8
يتم استخدام أسلوب اإلنتاج في الوقت المحدد  9

 بداًل من أسلوب اإلنتاج الضخم.
4.03 .96 80.60 10.93 **0.000 5 

م أساليب عمل وأدوات تساعد في يتم استخدا 10
 التخلص من إنتاج منتجات معيبة.

4.03 .84 80.60 12.47 **0.000 6 

  0.000** 18.31 80.87 58. 4.04 الدرجة الكلية

 . ≤ 0.05( دالة إحصائيًا عند مستوى داللة Tقيمة )
 ما يلي:( 4.14)من الجدول  يتضح

اآلالت داخل المصنع بشكل متسلسل لضمان تدفق  يتم ترتيبالمتوسط الحسابي للفقرة الثالثة " -
T، قيمة االختبار %85.40 والوزن النسبي 4.27اإلنتاج دون وجود فترات انتظار" يساوي 

، وبالتالي تعتبر دالة احصائيًا عند 0.000 (Sig)، وقيمة 84.، واالنحراف المعياري 15.43
الفقرة قد زاد عن  لهذهالستجابة ، مما يدل على أن متوسط درجة ا ≤ 0.05مستوى داللة  

 يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل المستجيبين ذاوه 3درجة الموافقة المتوسطة وهي 
 الفقرة. هذه على

يتم رسم واستخدام خرائط تدفق العمليات لتيار القيمة" يساوي المتوسط الحسابي للفقرة السادسة " -
، وقيمة 93.، واالنحراف المعياري T 8.77تبار ، قيمة االخ%76.00 والوزن النسبي 3.80
(Sig) 0.000  0.05، وبالتالي تعتبر دالة احصائيًا عند مستوى داللة ≥  مما يدل على ،

يعني  ذاوه 3الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهي  لهذهأن متوسط درجة االستجابة 
 الفقرة. هذهى أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل المستجيبين عل
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، 58.، واالنحراف المعياري %80.87، والوزن الحسابي 4.04بشكل عام بلغ المتوسط الحسابي  -
(Sig) 0.000 ، وبالتالي يعتبر بعد )مدى تطبيلق مبلدأ تلدفق القيملة( دااًل احصلائيًا عنلد مسلتوى
ًا عللن يختلللف جوهريلل لهللذا البعللد، ممللا يللدل علللى أن متوسللط درجللة االسللتجابة  ≤ 0.05داللللة 

 يعنللي أن هنللاك موافقللة بدرجللة كبيللرة مللن قبللل المسللتجيبين ذاوهلل 3درجللة الموافقللة المتوسللطة وهللي 
علللى قيللام الشللركات الصللناعية فللي قطللاع غللزة بتطبيللق مبللدأ تللدفق القيمللة، حيللث إنلله كللان هنللاك 
درجلللة عاليلللة ملللن الموافقلللة عللللى أن الشلللركات تهلللتم بترتيلللب اآلالت والمعلللدات بملللا يضلللمن تلللدفق 

ة اإلنتاجية بانسيابية وسهولة، كما أن هناك موافقة على أن الشركات الصناعية قادرة على العملي
  .اكتشاف األخطاء والعمل على إزالتها

ذلك إلى أن الشركات الصناعية تسعى دائمًا لتقليل التكاليف بشكل عام وتعزو الباحثة   
ساعد تطبيق هذا المبدأ على ترتيب واتباع مبدأ تدفق القيمة يساعدها في تحقيق هذا الهدف حيث ي

العملية اإلنتاجية بشكل متسلسل وانسيابي، كما يساعد في اكتشاف نقاط الضعف ومواطن االختناق 
 والعمل على القضاء عليا مما يساعد الشركة على تخفيض التكاليف.

( التلللي وجلللدت أن العملللل فلللي شلللركات م2015تتفلللق هلللذه الدراسلللة ملللع  دراسلللة )المشلللهراوي، 
( التللي م2013ئللة الغللاز فللي قطللاع غللزة يسللير بشللكل انسلليابي. وتتفللق أيضللًا مللع دراسللة )محمللد، تعب

وجلللدت أن مكلللائن اإلنتلللاج لمعملللل السلللخانات التلللابع للشلللركة العاملللة للصلللناعات الكهربائيلللة تتميلللز 
باالسلللتمرارية فللللي العمللللل وعلللدم توقفهللللا أثنللللاء العمليلللة اإلنتاجيللللة. فيمللللا تختللللف الدراسللللة مللللع دراسللللة 

( والتلللي اسلللتنتجت أن الشلللركة العاملللة لصلللناعة األدويلللة والصلللناعات الطبيلللة فلللي م2012ان، )السلللم
الموصللل تعللاني مللن ضللعف فللي تطبيللق أسللاليب اإلنتللاج الحديثللة، كمللا أنهللا تعللاني مللن كثللرة الهللدر 

 والضائع وخاصة فيما يتعلق بالمخزون.
عاملة في قطاع غزة : قبول الفرضية التي تنص على "تقوم الشركات الصناعية الالستنتاج

 بتطبيق مبدأ تدفق القيمة".
 
 
 

 :تحليل الفرضية الفرعية الرابعة 4.3.2.4
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ية في قطاع غزة بتطبيق مبدأ اإلنتاج حسب "تقوم الشركات الصناع والتي تنص على 
"، وللتحقق من صحة الفرضية تم حساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي الطلب
 (.4.15( والترتيب، كما يوضحها الجدول رقم )Sigلعينة واحدة و القيمة االحتمالية )( Tوقيمة )

 
في  جميع فقرات "مدى توافر مبدأ اإلنتاج حسب الطلب( لSigالمتوسط الحسابي والقيمة الحتمالية ): (4.15جدول )

 .(3الشركات الصناعية في قطاع غزة" )المتوسط الفتراضي=

 الفقرات م
المتوسط 

 سابيالح
النحراف 
 المعياري

الوزن 
 Tقيمة  النسبي

القيمة 
الحتمالية 

(SIG) 
 الترتيب

يتم جدولة العمليات لتلبية طلبات العمالء  1
 2 0.000** 18.39 85.00 69. 4.25 التي تصل إلى الشركة.

يتم اإلنتاج وفقًا لطلبات العمالء وليس وفقًا  2
 6 0.000** 11.51 81.00 93. 4.05 لتوقعات الطلب في السوق.

تقوم الشركة ببناء شراكة قوية مع الموردين  3
 1 0.000** 21.55 87.80 66. 4.39 لضمان التوريد الفوري دون تأخير.

تعتمد الشركة على عمالة مدربة ومجهزة  4
 3 0.000** 14.70 84.40 85. 4.22 جيدًا.

يتم استخدام اآلالت والمعدات الحديثة لتلبية  5
 5 0.000** 15.94 82.40 72. 4.12 لعمالء ومتطلباتهم المتغيرة.احتياجات ا

تسعى الشركة إلى الحد من تخزين المنتجات  6
تامة الصنع الذي يعتبر نشاط غير مضيف 

 للقيمة.
3.98 .92 79.60 10.82 **0.000 7 

يتوفر نظام للصيانة الفورية والفحص الدوري  7
 4 0.000** 13.98 83.20 85. 4.16 لآلالت.

 *** 0.000** 19.81 83.38 60. 4.17 الدرجة الكلية
 . ≤ 0.05( دالة إحصائيًا عند مستوى داللة Tقيمة )
 ما يلي:( 4.15)من الجدول  يتضح

تقوم الشركة ببناء شراكة قوية مع الموردين لضمان التوريد المتوسط الحسابي للفقرة الثالثة "  -
، T21.55، قيمة االختبار %87.80 النسبي ، والوزن4.39الفوري دون تأخير " يساوي 

، وبالتالي تعتبر دالة احصائيًا عند مستوى داللة 0.000 (Sig)، وقيمة 66.واالنحراف المعياري 
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0.05 ≥  الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة  لهذه، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة
 الفقرة. هذه على بيرة من قبل المستجيبينيعني أن هناك موافقة بدرجة ك ذاوه 3المتوسطة وهي 

تسعى الشركة إلى الحد من تخزين المنتجات تامة الصنع الذي المتوسط الحسابي للفقرة السادسة "  -
 T، قيمة االختبار %79.60 ، والوزن النسبي3.98يعتبر نشاط غير مضيف للقيمة" يساوي 

بالتالي تعتبر دالة احصائيًا عند ، و 0.000 (Sig)، وقيمة 92.، واالنحراف المعياري 10.82
الفقرة قد زاد عن  لهذه، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة  ≤ 0.05مستوى داللة  

يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل المستجيبين  ذاوه 3درجة الموافقة المتوسطة وهي 
 الفقرة. هذهعلى 

، 60.، واالنحراف المعياري %83.38لحسابي ، والوزن ا4.17 بشكل عام بلغ المتوسط الحسابي -
(Sig) 0.000 ،( دااًل احصائيًا عند يعتبر بعد )مدى تطبيق مبدأ اإلنتاج حسب الطلب وبالتالي

تختلف جوهريًا  لهذا البعد، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة  ≤ 0.05مستوى داللة 
 ك موافقة بدرجة كبيرة من قبل المستجيبينيعني أن هنا ذاوه 3عن درجة الموافقة المتوسطة وهي 

على قيام الشركات الصناعية في قطاع غزة بتطبيق مبدأ السحب، حيث إنه كان هناك درجة 
عالية من الموافقة على أن الشركات تهتم بشكل عام باإلنتاج وفقًا لطلبات الزبائن وأن هناك 

وتلبيتها، كما أن الشركات تتبع  متابعة مستمرة من قبل الشركات الصناعية لطلبات الزبائن
األساليب التي تضمن وصول طلبات العمالء في الوقت المالئم مثل عمل عالقات مع الموردين 
لضمان وصول الموارد في الوقت المناسب، واستخدام اآلالت الحديثة التي تضمن تلبية احتياجات 

  .وطلبات العمالء
كاليف بشكل عام عية تسعى إلى تخفيض التذلك إلى أن الشركات الصناوتعزو الباحثة   

يساعدها في تحقيق هذا الهدف حيث يساعد تطبيق هذا المبدأ  واتباع مبدأ اإلنتاج حسب الطلب
على تخفيض حجم المخزون التام الصنع  الذي يتطلب مساحة للتخزين ويتطلب تكاليف كبير 

 لالحتفاظ به وبالتالي يؤدي ذلك إلى تخفيض التكاليف الكلية.
( والتي بينت أن بنك فلسطين يقوم بتقديم م2016تتفق الدراسة مع دراسة )محسن،  

( حيث بينت م2011للعمالء في الوقت المناسب. وتختلف الدراسة مع دراسة )الدباغ، الخدمات 
الدراسة أن الشركة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية ال تستطيع السيطرة على المخزون 

 ركة غير قادرة على الحد من التخزين تام الصنع.أي ان الش
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لة في قطاع غزة : قبول الفرضية التي تنص على "تقوم الشركات الصناعية العامالستنتاج
 "بتطبيق مبدأ اإلنتاج حسب الطلب

 :تحليل الفرضية الفرعية الخامسة 4.3.2.5
أ التحسين المستمر " تقوم الشركات الصناعية في قطاع غزة بتطبيق مبد والتي تنص على 

"، وللتحقق من صحة الفرضية تم حساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي وقيمة 
(T( لعينة واحدة والقيمة االحتمالية )Sig( والترتيب، كما يوضحها الجدول رقم )4.16.) 

توافر مبدأ التحسين المستمر في الشركات  ( لجميع فقرات "مدىSigالمتوسط الحسابي والقيمة الحتمالية ): (4.16جدول )
 .(3الصناعية في قطاع غزة" )المتوسط الفتراضي=

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 Tقيمة 

القيمة 
الحتمالية 

(SIG) 

يب
ترت

ال
 

تتعاون إدارة الشركة مع فرق عمل من المشغلين  1
 ستمرة.والفنيين للقيام بالتحسينات الم

4.30 .79 86.00 16.83 **0.000 3 

يتم متابعة المنتجات المقدمة للعمالء بصورة  2
 مستمرة للتأكد من مدى جودتها.

4.42 .59 88.40 24.76 **0.000 1 

تستخدم الشركة التكنولوجيا والتقنيات المستحدثة في  3
 العمليات اإلنتاجية.

4.23 .93 84.60 13.54 **0.000 4 

واصل مع الشركات الخارجية لمعرفة كل ما يتم الت 4
 هو جديد في عالم الصناعة.

4.07 .98 81.40 11.13 **0.000 7 

تدعم اإلدارة العليا في الشركة برامج التحسين بشكل  5
 مستمر.

4.07 .87 81.30 12.47 **0.000 8 

تسعى إدارة الشركة إلى إرضاء عمالئها من خالل  6
 مة إليهم.تحسين جودة المنتجات المقد

4.31 .58 86.20 23.16 **0.000 2 

تسعى إدارة الشركة إلى نشر ثقافة إزالة الهدر  7
 )األنشطة التي ال تضيف قيمة( بين العاملين.

4.09 .67 81.80 16.54 **0.000 6 

يتم العمل على تصحيح األخطاء ومعالجتها بداًل  8
 من التركيز على األشخاص المخطئين.

4.18 .67 83.60 18.14 **0.000 5 

 **** 0.000** 20.40 84.16 60. 4.21 الدرجة الكلية

 . ≤ 0.05( دالة إحصائيًا عند مستوى داللة Tقيمة )
 ما يلي:( 4.16)من الجدول  يتضح
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يتم متابعة المنتجات المقدمة للعمالء بصورة مستمرة للتأكد من "المتوسط الحسابي للفقرة الثانية  -
، واالنحراف T24.76، قيمة االختبار %88.40 ، والوزن النسبي4.42يساوي " مدى جودتها
 0.05، وبالتالي تعتبر دالة احصائيًا عند مستوى داللة 0.000 (Sig)، وقيمة 59.المعياري 

≥  الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة  لهذه، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة
 الفقرة. هذه على قة بدرجة كبيرة من قبل المستجيبينيعني أن هناك مواف ذاوه 3وهي 

تدعم اإلدارة العليا في الشركة برامج التحسين بشكل مستمر" المتوسط الحسابي للفقرة الخامسة " -
، واالنحراف T 12.47، قيمة االختبار %81.30 ، والوزن النسبي4.07يساوي 
 0.05احصائيًا عند مستوى داللة   ، وبالتالي تعتبر دالة0.000 (Sig)، وقيمة 87.المعياري 

≥  الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة  لهذه، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة
 الفقرة. هذهيعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل المستجيبين على  ذاوه 3وهي 

، 60.نحراف المعياري ، واال%84.16، والوزن الحسابي 4.21 بشكل عام بلغ المتوسط الحسابي -
(Sig) 0.000 ، وبالتالي يعتبر بعد )مدى تطبيق مبدأ التحسين المستمر( دااًل احصائيًا عند

تختلف جوهريًا  لهذا البعد، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة  ≤ 0.05مستوى داللة 
من قبل  يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة ذاوه 3عن درجة الموافقة المتوسطة وهي 

على قيام الشركات الصناعية في قطاع غزة بتطبيق مبدأ التحسين المستمر، حيث  المستجيبين
إنه كان هناك درجة عالية من الموافقة على أن الشركات تهتم بتحسين أداءها عن طريق 

لعملياتها اإلنتاجية وذلك لتقديم منتجات ذات جودة عالية، حيث إن الشركات  المستمرالتحسين 
صناعية تقوم باتباع أساليب مختلفة لمتابعة جودة اإلنتاج مثل دعم برامج التحسين المستمر، ال

 واستخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في العمليات اإلنتاجية. 

ذلك إلى أن الشركات الصناعية تسعى لكسب المزيد من الزبائن والعمالء وتعزو الباحثة   -
 لضمان بقائها في السوق. ، ولتحقيق المزايا التنافسية واالستدامة االستمراريةلضمان 

( والتي بينت أن بنك فلسطين يقوم بتطوير خدماته م2016تتفق الدراسة مع دراسة )محسن، 
عن طريق التحسين المستمر، وأن بنك فلسطين يستخدم أداة التحسين المستمر لتحقيق الميزة 

 التنافسية.
والتي بينت أن الشركة العامة لصناعة  )م2012لسمان، فيما اختلفت الدراسة مع دراسة )ا

األدوية والمستلزمات الطبية في الموصل تعاني من ضعف شديد في إدارة الجودة مما أدى إلى 
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زيادة الهدر والضائع وتدني مستوى الجودة في منتجاتها، وعدم قدرتها على منافسة الشركات 
 األجنبية.

ص على "تقوم الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة : قبول الفرضية التي تنالستنتاج
 بتطبيق مبدأ التحسين المستمر"

تتوفر لدى الشركات الصناعية في قطاع تحليل واختبار الفرضية الرئيسة الثانية التي تنص: " -
 "غزة المقومات اإلجرائية لتطبيق المحاسبة الرشيقة

 ة"توفر المقومات اإلجرائي ( والقيمة الحتمالية ألبعاد "مدىTمة )المتوسط الحسابي والوزن النسبي وقي: (4.17جدول )

المتوسط  البعد
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

قيمة الختبار    
(T) 

القيمة الحتمالية 
(Sig) الترتيب 

 2 0.000 22.52 84.09 4.2 مبدأ تحديد القيمة 
 5 0.000 14.19 78.2 3.91 مبدأ تيار القيمة

 4 0.000 18.31 80.87 4.04 مبدأ تدفق القيمة
 3 0.000 19.8 83.38 4.17 نتاج حسب الطلبمبدأ اإل 

 1 0.000 20.4 84.16 4.21 مبدأ التحسين المستمر
  0.000 21.4 82.14 4.11 المقومات اإلجرائية للمحاسبة الرشيقة

 . ≤ 0.05( دالة إحصائيًا عند مستوى داللة Tقيمة )
،  4.11متوسط الحسابي لجميع أبعاد المقومات اإلجرائية (: أن ال4.17يتضح من الجدول )

، أي مجال 0.000( Sig، والقيمة االحتمالية )21.4( Tوقيمة االختبار ) 82.14والوزن النسبي 
،  ≤ 0.05)مدى توفر المقومات اإلجرائية للمحاسبة الرشيقة( دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  

( أي أن هناك موافقة بدرجة 3زيد عن درجة الموافقة المتوسطة )مما يدل على أن درجة االستجابة ت
 قطاع غزة. كبيرة من قبل أفراد العينة على توفر المقومات اإلجرائية في الشركات الصناعية في

تتوفر لدى الشركات الصناعية في قطاع غزة ": قبول الفرضية التي تنص: الستنتاج
 "رشيقةالمقومات اإلجرائية لتطبيق المحاسبة ال
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  الفرضية الرئيسة الثالثة: 4.3.3

فلللي تقلللدير أفلللراد عينلللة (  ≤ 0.05)توجلللد فلللروق ذات دالللللة إحصلللائية عنلللد مسلللتوى دالللللة 
الدراسللة حللول مللدى تللوفر المقومللات اإلداريللة لتطبيللق المحاسللبة الرشلليقة فللي الشللركات الصللناعية فللي 

ص العلمي، المسلمى اللوظيفي، علدد للمتغيرات الشخصية ) المؤهل العلمي، التخصقطاع غزة تعزى 
 سنوات الخبرة، عدد الدورات التدريبية(. 

 ه الفرضية مجموعة من الفرضيات الفرعية وهي:هذويتفرع من 
 تحليل الفرضية الفرعية األولى 4.3.3.1

في (  ≤ 0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  والتي تنص على 
مدى توفر المقومات اإلدارية لتطبيق المحاسبة الرشيقة في الشركات ة حول تقدير أفراد عينة الدراس

 تعزى لمتغير المؤهل العلمي ) بكالوريوس، دراسات عليا(.الصناعية في قطاع غزة 
، والجدول ن مستقلتين" لعينتيTتم استخدام اختبار " وللتحقق من صحة هذه الفرضية

 ( يوضح ذلك.4.18)
" للكشف عن الفرق بين متوسط استجابات مدى توفر Tوقيمة اختبار " ,وسط الحسابيمتحساب ال: (4.18جدول )

 .المقومات الدارية لتطبيق المحاسبة الرشيقة في الشركات الصناعية في قطاع غزة تعزى لمتغير المؤهل العلمي

 البيان

  المتوسطات
"قيمة 

"T" 
Sig 

 يوسر بكالو 
دراسات 

 عليا
 0.286 1.07 4.28 4.14 نظام إداري سليم

 0.735 0.340 4.07 4.13 نظام فعال للمعلومات المحاسبية

 0.942 0.074 4.06 4.06 المالي واإلنتاجينظام فعال للتخطيط 

 0.848 0.192 4.16 4.19 وقياس األداءنظام فعال للرقابة 

 0.331 0.978 3.65 3.46  الموظفين نظام فعال لتدريب

 0.670 0.427 4.06 4.01 الدرجة الكلية 

 

 " لعينتين أنه:Tاختبار "ويتضح من قيمة 
في تقدير أفراد عينة  ( ≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  

مدى توفر المقومات اإلدارية لتطبيق المحاسبة الرشيقة في الشركات الصناعية في الدراسة حول 
( أكبر من مستوى الداللة Sigإن القيمة االحتمالية )حيث  تعزى لمتغير المؤهل العلمي،قطاع غزة 
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غالبية أفراد العينة من حملة شهادة البكالوريوس والباقي يحملون  لك إلى أنذوتعزو الباحثة . 0.05
 إلى تقارب اآلراء والتقديرات.شهادات عليا مما يؤدي 

 :تحليل الفرضية الفرعية الثانية 4.3.3.2

في (  ≤ 0.05)ات داللة إحصائية عند مستوى داللة توجد فروق ذ والتي تنص على 
مدى توفر المقومات اإلدارية لتطبيق المحاسبة الرشيقة في الشركات تقدير أفراد عينة الدراسة حول 

 تعزى لمتغير التخصص العلمي ) المحاسبة، إدارة األعمال(.الصناعية في قطاع غزة 
( 4.19، والجدول )ن مستقلتين" لعينتيTر "تم استخدام اختبا وللتحقق من صحة هذه الفرضية

 يوضح ذلك.
" للكشف عن الفرق بين متوسط استجابات Tوقيمة اختبار " ,متوسط الحسابي(: حساب ال4.19جدول )

ة في قطاع غزة تعزى لمتغير مدى توفر المقومات الدارية لتطبيق المحاسبة الرشيقة في الشركات الصناعي
 العلمي. لتخصصا

 البيان
  "T" قيمة  وسطاتالمت

Sig إدارة األعمال المحاسبة 

 135. 1.51 4.29 4.11 نظام إداري سليم

 959. 051. 4.11 4.12 نظام فعال للمعلومات المحاسبية

 287. 1.07 4.14 4.01 المالي واإلنتاجينظام فعال للتخطيط 

 118. 1.58 4.31 4.11  وقياس األداء نظام فعال للرقابة

 246. 1.17 3.64 3.44  الموظفين لتدريبنظام فعال 

 202. 1.29 4.11 3.79 الدرجة الكلية 

 " لعينتين أنه:Tاختبار "ويتضح من قيمة 
في تقدير أفراد عينة  ( ≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  

الشركات الصناعية في  مدى توفر المقومات اإلدارية لتطبيق المحاسبة الرشيقة فيالدراسة حول 
( أكبر من مستوى Sigحيث إن القيمة االحتمالية ) العلمي، تعزى لمتغير التخصصقطاع غزة 

فراد العينة متقاربة فمنهم أل التخصصات العلمية أنلك إلى ذوتعزو الباحثة . 0.05الداللة 
 المحاسبين ومنهم اإلداريين.
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 : تحليل الفرضية الفرعية الثالثة 4.3.3.3

في (  ≤ 0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  التي تنص علىو 
تقدير أفراد عينة الدراسة حول مدى توفر المقومات اإلدارية لتطبيق المحاسبة الرشيقة في الشركات 

 دورات(. 4دورات فأقل، أكثر من  4الصناعية في قطاع غزة تعزى لمتغير عدد الدورات التدريبية )
ط استجابات مدى توفر " للكشف عن الفرق بين متوسTوقيمة اختبار " متوسط الحسابي,حساب ال: (4.20جدول )

 دارية لتطبيق المحاسبة الرشيقة في الشركات الصناعية في قطاع غزة تعزى المقومات اإل
  دورات(. 4دورات فأقل, أكثر من  4لمتغير عدد الدورات التدريبية )

 البيان
 المتوسطات

دورات  4 مستوى الدللة "T"قيمة "
 فأقل

أكثر من 
 دورات 4

 0.154 1.44 4.27 4.1 نظام إداري سليم

 0.016 2.46 4.31 3.96 نظام فعال للمعلومات المحاسبية

 0.03 3.03 4.24 3.91 نظام فعال للتخطيط المالي واإلنتاجي

 0.024 2.30 4.34 4.05 نظام فعال للرقابة وقياس األداء

 0.904 0.120 3.50 3.52 نظام فعال لتدريب الموظفين

 0.049 1.99 4.14 3.92 الدرجة الكلية لالستبانة

 لعينتين أنه:( Tويتضح من قيمة الختبار )
( فللي تقللدير أفللراد عينللة  ≤ 0.05ال توجللد فللروق ذات داللللة إحصللائية عنللد مسللتوى داللللة )

ى تللوفر المقومللات اإلداريللة لتطبيللق المحاسللبة الرشلليقة فللي الشللركات الصللناعية فللي مللدالدراسللة حللول 
دورات( فللي المجللالين  4دورات فأقللل، أكثللر مللن  4تعللزى لمتغيللر عللدد الللدورات التدريبيلة )قطلاع غللزة 

( أكبللر مللن Sigحيللث إن القيمللة االحتماليللة )نظللام إداري سللليم،  نظللام فعللال لتللدريب المللوظفين(، )
 .0.05لة مستوى الدال

( فلللي تقلللدير أفلللراد عينلللة  ≤ 0.05توجلللد فلللروق ذات دالللللة إحصلللائية عنلللد مسلللتوى دالللللة )
مللدى تللوفر المقومللات اإلداريللة لتطبيللق المحاسللبة الرشلليقة فللي الشللركات الصللناعية فللي الدراسللة حللول 
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األبعللاد دورات( فللي  4دورات فأقللل، أكثللر مللن  4تعللزى لمتغيللر عللدد الللدورات التدريبيللة )قطللاع غللزة 
الثالثة )نظام فعال للمعلومات المحاسبية، نظام فعال للتخطيط المالي واإلنتاجي، نظام فعال للرقابة 

 .4وقياس األداء( لصالح الذين عدد الدورات التدريبية أكثر من 

 :تحليل الفرضية الفرعية الرابعة 4.3.3.4

في (  ≤ 0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  والتي تنص على 
مدى توفر المقومات اإلدارية لتطبيق المحاسبة الرشيقة في الشركات تقدير أفراد عينة الدراسة حول 

 تعزى لمتغير المسمى الوظيفي )مدير عام، مدير دائرة، رئيس قسم(.الصناعية في قطاع غزة 
عن داللة وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي، للكشف 

( يوضح 4.21، والجدول )ومستوى الداللة ،Fقيمة الفروق بين تتبع المسمى الوظيفي، وتم حساب 
 ذلك

ط استجابات مدى توفر المقومات " للكشف عن الفرق بين متوس Fقيمة حساب المتوسط الحسابي و : (4.21جدول )
تعزى لمتغير المسمى الوظيفي )مدير عام, مدير زة شركات الصناعية في قطاع غدارية لتطبيق المحاسبة الرشيقة في الاإل

 دائرة, رئيس قسم(.

 البيان
  المتوسطات

 Fقيمة 
 

Sig  مدير
رئيس  مدير دائرة عام 

 قسم
 11. 2.23 4.04 4.12 4.33 نظام إداري سليم     

 85. 17. 4.06 4.12 4.16 نظام فعال للمعلومات المحاسبية
نظام فعال للتخطيط المالي 

 لنتاجيوا
4.09 4.01 4.07 

.18 .83 

 71. 35. 4.11 4.17 4.24 نظام فعال للرقابة وقياس األداء
 61. 3.82 3.20 3.78 3.53 نظام فعال لتدريب الموظفين

 39. 95. 3.90 4.05 4.09 الدرجة الكلية
 

 :ويتضح من خالل الجدول السابق أنه
فللي تقللدير أفللراد عينللة (  ≤ 0.05) ال توجللد فللروق ذات داللللة إحصللائية عنللد مسللتوى داللللة

مللدى تللوفر المقومللات اإلداريللة لتطبيللق المحاسللبة الرشلليقة فللي الشللركات الصللناعية فللي الدراسللة حللول 
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للك ذ. وتعزو الباحثلة تعزى لمتغير المسمى الوظيفي )مدير عام، مدير دائرة، رئيس قسم(قطاع غزة 
 يتولون مناصب إدارية. إلى أن المسمى الوظيفي ألفراد العينة متقارب فجميعهم

 :تحليل الفرضية الفرعية الخامسة 4.3.3.5
ــى  فللي (  ≤ 0.05)توجللد فللروق ذات داللللة إحصللائية عنللد مسللتوى داللللة  والتــي تــنص عل

مدى توفر المقومات اإلداريلة لتطبيلق المحاسلبة الرشليقة فلي الشلركات تقدير أفراد عينة الدراسة حول 
 (.10، أكثر من 10-6، 5-1ر سنوات الخبرة ) تعزى لمتغيالصناعية في قطاع غزة 

وللتحقللق مللن صللحة هللذه الفرضللية تللم اسللتخدام اختبللار تحليللل التبللاين األحللادي، للكشللف عللن 
ومسلللتوى  ،F وقيملللة حسلللابيمتوسلللط الالدالللللة الفلللروق بلللين تتبلللع  علللدد سلللنوات الخبلللرة، وتلللم حسلللاب 

 ( يوضح ذلك.4.22(، والجدول )10، أكثر من 10-6، 5-1سنوات الخبرة )  لمتغير الداللة تبعاً 
ط استجابات مدى توفر المقومات للكشف عن الفرق بين متوس" Fمتوسط الحسابي, وقيمة حساب ال: (4.22جدول )

, أكثر 10-6, 5-1تعزى لمتغير سنوات الخبرة ) شركات الصناعية في قطاع غزة دارية لتطبيق المحاسبة الرشيقة في الاإل
 .(10من 

 البيان

  تالمتوسطا
قيمة 

F 
 

Sig 1-5 
 سنة 

6-10 
 سنة

أكثر من 
 سنوات10

 06. 3.08 4 4 4 نظام إداري سليم     
 09. 2.46 4 4 4 نظام فعال للمعلومات المحاسبية

نظام فعال للتخطيط المالي 
 والنتاجي

4 4 4 
2.40 .10 

 07. 2.82 4 4 4 نظام فعال للرقابة وقياس األداء

 19. 1.68 4 4 4 ظفيننظام فعال لتدريب المو 
 07. 3.56 4 4 4 الدرجة الكلية

 

 :ويتضح من خالل الجدول السابق أنه
فللي تقللدير أفللراد عينللة (  ≤ 0.05)ال توجللد فللروق ذات داللللة إحصللائية عنللد مسللتوى داللللة 

مللدى تللوفر المقومللات اإلداريللة لتطبيللق المحاسللبة الرشلليقة فللي الشللركات الصللناعية فللي الدراسللة حللول 
(، حيللث إن القيمللة االحتماليللة 10، أكثللر مللن 10-6، 5-1تعللزى لمتغيللر سللنوات الخبللرة ) ة قطلاع غللز 

(Sig أكبر من مستوى الداللة )0.05.   
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 الفرضية الرئيسة الرابعة: 4.3.4

فلللي تقلللدير أفلللراد عينلللة (  ≤ 0.05)توجلللد فلللروق ذات دالللللة إحصلللائية عنلللد مسلللتوى دالللللة 
ائيللللة الالزمللللة لتطبيللللق المحاسللللبة الرشلللليقة فللللي الشللللركات الدراسللللة حللللول مللللدى تللللوفر المقومللللات اإلجر 

الصناعية في قطلاع غلزة تعلزى لمتغيلرات الشخصلية ) المؤهلل العلملي، التخصلص العلملي، المسلمى 
 الوظيفي، عدد سنوات الخبرة، عدد الدورات التدريبية(. 

 ه الفرضية مجموعة من الفرضيات الفرعية وهي:هذويتفرع من 
 ة الفرعية األولىتحليل الفرضي 4.3.4.1

في (  ≤ 0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  والتي تنص على 
مدى توفر المقومات اإلجرائية الالزمة لتطبيق المحاسبة الرشيقة في تقدير أفراد عينة الدراسة حول 

 عليا(. تعزى لمتغير المؤهل العلمي ) بكالوريوس، دراساتالشركات الصناعية في قطاع غزة 
" لعينتين مستقلتين للكشف عن داللة Tوللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار "

 ( يوضح ذلك.4.23الفروق بين درجات المؤهل ) بكالوريوس، دراسات عليا (، والجدول )
ى توفر " للكشف عن الفرق بين متوسط استجابات مد Tوقيمة اختبار "  متوسط الحسابي,حساب ال: (4.23جدول )

 .المقومات اإلجرائية الالزمة لتطبيق المحاسبة الرشيقة في الشركات الصناعية في قطاع غزة تعزى لمتغير المؤهل العلمي

 البيان
  المتوسطات

 T" Sig"قيمة "
 دراسات عليا بكالوريوس

 0.382 859. 4.13 4.23 مبدأ تحديد القيمة

 0.973 0.034 4.91 4.91 مبدأ تيار القيمة

 0.665 0.434 4.09 4.03 مبدأ تدفق القيمة

 0.795 0.261 4.14 4.18 مبدأ اإلنتاج حسب الطلب

 0.610 0.511 4.26 4.19  مبدأ التحسين المستمر

 0.983 0.021 4.10 4.10 الدرجة الكلية 

 
 (:4.23ويتضح من خالل الجدول )

في تقدير أفراد عينة  ( ≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
مدى توفر المقومات اإلجرائية الالزمة لتطبيق المحاسبة الرشيقة في الشركات الدراسة حول 
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( أكبر من Sigتعزى لمتغير المؤهل العلمي حيث إن القيمة االحتمالية )الصناعية في قطاع غزة 
 .0.05مستوى الداللة 

 :تحليل الفرضية الفرعية الثانية 4.3.4.2

في (  ≤ 0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  تنص علىوالتي  
مدى توفر المقومات اإلجرائية الالزمة لتطبيق المحاسبة الرشيقة في تقدير أفراد عينة الدراسة حول 

 تعزى لمتغير التخصص العلمي ) المحاسبة، ادارة األعمال(.الشركات الصناعية في قطاع غزة 
" لعينتين مستقلتين للكشف عن داللة Tهذه الفرضية تم استخدام اختبار "وللتحقق من صحة 

 ( يوضح ذلك.4.24(، والجدول )المحاسبة، ادارة األعمالالفروق بين درجات التخصص العلمي )

" للكشف عن الفرق بين متوسط استجابات مدى توفر Tوقيمة اختبار "  متوسط الحسابي,حساب ال: (4.24جدول )
جرائية الالزمة لتطبيق المحاسبة الرشيقة في الشركات الصناعية في قطاع غزة تعزى لمتغير التخصص العلمي المقومات اإل

 .) المحاسبة, ادارة األعمال(

 البيان
  المتوسطات

 T" Sig"قيمة "
 إدارة األعمال المحاسبة

 0.68 401. 4.23 4.19 مبدأ تحديد القيمة

 44. 0.778 3.98 3.87 مبدأ تيار القيمة

 0.06 1.937 4.19 3.96 مبدأ تدفق القيمة

 0.19 1.313 4.27 4.11 مبدأ اإلنتاج حسب الطلب

 0.60 1.957 4.36 4.12  مبدأ التحسين المستمر

 13. 1.515 4.20 4.04 الدرجة الكلية 

 

 (:4.24ويتضح من خالل الجدول )
في تقدير أفراد عينة (  ≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

مدى توفر المقومات اإلجرائية الالزمة لتطبيق المحاسبة الرشيقة في الشركات الدراسة حول 
دارة األعمال( حيث إن تغير التخصص العلمي ) المحاسبة، إتعزى لمالصناعية في قطاع غزة 

 .0.05( أكبر من مستوى الداللة Sigالقيمة االحتمالية )
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 :الفرضية الفرعية الثالثةتحليل  4.3.4.3

في تقدير (  ≤ 0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  والتي تنص على
مدى توفر المقومات اإلجرائية الالزمة لتطبيق المحاسبة الرشيقة في أفراد عينة الدراسة حول 

 4ورات فأقل، أكثر من د 4تعزى لمتغير عدد الدورات التدريبية )الشركات الصناعية في قطاع غزة 
 دورات(.

" لعينتين مستقلتين للكشف عن داللة Tوللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار "
( يوضح 4.25دورات(، والجدول ) 4دورات فأقل، أكثر من  4الفروق بين عدد الدورات التدريبية )

 ذلك.
كشف عن الفرق بين متوسط استجابات مدى توفر " للTوقيمة اختبار "  متوسط الحسابي,حساب ال: (4.25جدول )

المقومات اإلجرائية الالزمة لتطبيق المحاسبة الرشيقة في الشركات الصناعية في قطاع غزة تعزى لمتغير عدد الدورات 
 دورات(. 4دورات فأقل, أكثر من  4التدريبية )

 البيان

  المتوسطات

 T" Sig"قيمة "
 4أكثر من  دورات فأقل 4

 دورات
 04. 1.73 4.31 4.12 مبدأ تحديد القيمة

 002. 3.22 4.13 3.73 مبدأ تيار القيمة

 001. 3.74 4.25 3.88 مبدأ تدفق القيمة

 05. 1.98 4.30 4.07 مبدأ اإلنتاج حسب الطلب

 001. 3.37 4.42 4.04  مبدأ التحسين المستمر

 001. 3.27 4.28 3.96 الدرجة الكلية 

 (:4.25ل )ويتضح من خالل الجدو
في تقدير أفراد عينة (  ≤ 0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

مدى توفر المقومات اإلجرائية الالزمة لتطبيق المحاسبة الرشيقة في الشركات الدراسة حول 
دورات(  4دورات فأقل، أكثر من  4تعزى لمتغير عدد الدورات التدريبية )الصناعية في قطاع غزة 

 دورات. 4صالح الذين كانت فترت تدريبهم أكثر من ل
 :تحليل الفرضية الفرعية الرابعة 4.3.4.4

في (  ≤ 0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة "  والتي تنص على 
مدى توفر المقومات اإلجرائية الالزمة لتطبيق المحاسبة الرشيقة في تقدير أفراد عينة الدراسة حول 
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تعزى لمتغير المسمى الوظيفي )مدير عام، مدير دائرة، رئيس كات الصناعية في قطاع غزة الشر 
وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي، للكشف عن  قسم(.

( 4.26والجدول ) ،F متوسط المربعات وقيمةن تتبع المسمى الوظيفي، وتم حساب داللة الفروق بي
 ك.يوضح ذل

ط استجابات مدى توفر المقومات " للكشف عن الفرق بين متوس Fقيمة حساب المتوسط الحسابي و : (4.26جدول )
تعزى لمتغير المسمى الوظيفي )مدير عام, مدير شركات الصناعية في قطاع غزة ة لتطبيق المحاسبة الرشيقة في الاإلجرائي

 دائرة, رئيس قسم(.

 البيان
  المتوسطات

 Fقيمة 
 

Sig  مدير
 مدير دائرة عام 

رئيس 
 قسم

 85. 16. 4.16 4.23 4.21 مبدأ تحديد القيمة     
 16. 1.86 3.733 4.04 3.94 مبدأ تيار القيمة 
 18. 1.75 3.89 4.15 4.08 مبدأ تدفق القيمة 

 25. 1.42 4.02 4.27 4.2 مبدأ اإلنتاج حسب الطلب
 25. 1.40 4.05 4.27 4.27 مبدأ التحسين المستمر

 20. 1.64 3.96 4.19 4.13 الدرجة الكلية
 :الجدول السابقويتضح من خالل 

في تقدير أفراد عينة  (  ≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
مدى توفر المقومات اإلجرائية الالزمة لتطبيق المحاسبة الرشيقة في الشركات الدراسة حول 

تعزى لمتغير المسمى الوظيفي )مدير عام، مدير دائرة، رئيس قسم( حيث  الصناعية في قطاع غزة
 .0.05( أكبر من مستوى الداللة Sigإن القيمة االحتمالية )

 

 :تحليل الفرضية الفرعية الخامسة 4.3.4.5

في (  ≤ 0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة " والتي تنص على 
مدى توفر المقومات اإلجرائية الالزمة لتطبيق المحاسبة الرشيقة في سة حول تقدير أفراد عينة الدرا

 (.10، أكثر من 10-6، 5-1تعزى لمتغير سنوات الخبرة ) الشركات الصناعية في قطاع غزة 
وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي، للكشف عن داللة 

 ومستوى الداللة تبعاً  ،F وقيمة حسابيمتوسط الالوات الخبرة، وتم حساب الفروق بين تتبع  عدد سن
 ( يوضح ذلك.4.27(، والجدول )10، أكثر من 10-6، 5-1سنوات الخبرة )  لمتغير
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ط استجابات مدى توفر المقومات للكشف عن الفرق بين متوس" Fمتوسط الحسابي, وقيمة حساب ال: (4.27جدول )
, أكثر 10-6, 5-1تعزى لمتغير سنوات الخبرة ) شركات الصناعية في قطاع غزة بة الرشيقة في الدارية لتطبيق المحاساإل

 .(10من 

 البيان
  المتوسطات

 Fقيمة 
 

Sig 
أكثر من  سنة 10-6 سنة  1-5

 سنوات10
 353. 1.05 4.3 4.13 4.2 مبدأ تحديد القيمة     

 236. 1.46 3.9 3.8 4.09 مبدأ تيار القيمة
 335. 1.1 4.1 3.9 4.1 تدفق القيمةمبدأ 

 228. 1.49 4.29 4.07 4.2 مبدأ اإلنتاج حسب الطلب
 298. 1.227 4.3 4.11 4.27 مبدأ التحسين المستمر

 217. 1.55 4.1 4.01 4.18 الدرجة الكلية
 

 :أنه ويتضح من خالل الجدول السابق
في تقدير أفراد عينة (  ≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

مدى توفر المقومات اإلجرائية الالزمة لتطبيق المحاسبة الرشيقة في الشركات الدراسة حول 
(، حيث إن 10، أكثر من 10-6، 5-1تعزى لمتغير سنوات الخبرة ) الصناعية في قطاع غزة 

 .0.05( أكبر من مستوى الداللة Sigالقيمة االحتمالية )
  



 

 

 

 

 

 

 سالفصل الخام
 النتائج والتوصيات
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 الفصل الخامس
 النتائج والتوصيات

 النتائج 5.1
من خالل الدراسة الميدانية لمعرفة مدى توفر مقومات المحاسبة الرشيقة في الشركات 

 الصناعية في قطاع غزة تبين ما يلي:
حاسبة يتوفر لدى الشركات الصناعية في قطاع غزة المقومات اإلدارية الالزمة لتطبيق الم .1

 الرشيقة ويتبين ذلك فيما يلي:
  تقوم الشركات الصناعية في قطاع غزة بتطبيق نظام إداري قادر على تحقيق األهداف المخطط

 لها عن طريق قيامه بكل من التخطيط والتنظيم والرقابة دون أي إهدار في الوقت.
 المحاسبية يقوم بتوصيل  تطبق الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة نظامًا فعااًل للمعلومات

 .القرار وقت المناسب مما يعزز عملية اتخاذالمعلومات الالزمة لإلدارة في ال
 نتاجي يساعدها ظامًا فعااًل للتخطيط المالي واإليتوفر لدى الشركات الصناعية في قطاع غزة ن

ل لتلك مثدام األعلى التخطيط الجيد للحصول على الموارد بأقل التكاليف والتخطيط لالستخ
 .الموارد

  تقوم الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة بتطبيق األساليب الحديثة في الرقابة مما
  .نتاج بالجودة والمواصفات المطلوبةعلى متابعة ومراقبة العمليات اإلنتاجية لضمان اإل يساعدها

 ال لتدريب لك عن طريق اتباعها لنظام فعالشركات بتطوير أداء الموظفين وذ تهتم إدارة
الموظفين حيث إن معظم الشركات الصناعية تخصص موازنة سنوية لتدريب الموظفين وتطوير 

 .أداءهم وزيادة كفاءتهم
لتطبيق المحاسبة يتوفر لدى الشركات الصناعية في قطاع غزة المقومات اإلجرائية الالزمة  .2

 الرشيقة ويتبين ذلك فيما يلي:
 ية في قطاع  بتطبيق مبدأ تحديد القيمة حيث أن معظم تقوم نسبة كبيرة من الشركات الصناع

مما يمكنها من تحديد القيمة  عرفة متطلباتهم ورغباتهمالشركات الصناعية تتواصل مع العمالء لم
 من وجهة نظر العمالء.
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  يتم تقسيم العمل في نسبة كبيرة من الشركات الصناعية بناًء على تيار القيمة أي بناًء على
مر من العميل وحتى تسليم المنتج كما يتم إلنتاج المنتج مند بداية استالم األزمة العمليات الال

 .تحميل كل تيار قيمة بالتكاليف الخاصة به
 بية حيث نتاجية بسهولة وانسيالصناعية تتميز بتدفق عملياتها اإلهناك نسبة كبيرة من الشركات ا

الت والمعدات داخل ترتيب اآل ثلنتاج مءات لضمان تدفق اإلجراإنها تقوم باتباع بعض اإل
مما يمكنها من تحديد نقاط  ،خرى دون توقفصنع بشكل يضمن انتقال المواد من  لة إلى أالم

 .والقضاء عليهاالضعف واالختناقات 
  ًبناًء  وألخطط مسبقة  يتم اإلنتاج في معظم الشركات الصناعية وفقًا لطلبات الزبائن وليس وفقا

 على التنبؤات.
 دراك الالزم للقيام بعمليات الصناعية في قطاع غزة الوعي واإل الكثير من الشركات يوجد لدى

التحسين المستمرة للحصول على منتج ذو جودة وكفاءة عالية وضمان االستمرار في العمل 
 وتحقيق الميزة التنافسية.

بيق المحاسبة مدى توفر المقومات اإلدارية لتطفي تقدير أفراد عينة الدراسة حول  فروق توجدال  .3
التخصص  متغير المؤهل العلمي،تعزى إلى )الرشيقة في الشركات الصناعية في قطاع غزة 

 .، المسمى الوظيفي، سنوات الخبرة(العلمي
مدى توفر المقومات اإلدارية لتطبيق المحاسبة في تقدير أفراد عينة الدراسة حول  فروق توجدال  .4

في المجالين  لمتغير عدد الدورات التدريبية تعزىة الرشيقة في الشركات الصناعية في قطاع غز 
 العينة في تقدير أفراد فروق توجدفي حين نظام فعال لتدريب الموظفين(، نظام إداري سليم، )

الثالثة )نظام فعال للمعلومات المحاسبية، نظام فعال للتخطيط المالي واإلنتاجي،  المجاالتفي 
 .4التدريبية أكثر من  همدوراتين عدد لح الذنظام فعال للرقابة وقياس األداء( لصا

في تقدير أفراد عينة الدراسة حول مدى توفر المقومات اإلجرائية الالزمة لتطبيق ال توجد فروق  .5
المحاسبة الرشيقة في الشركات الصناعية في قطاع غزة تعزى لمتغير)المؤهل العلمي، 

 .برة(التخصص العلمي، المسمى الوظيفي، سنوات الخ
في تقدير أفراد عينة الدراسة حول مدى توفر المقومات اإلجرائية الالزمة لتطبيق  فروق توجد .6

  المحاسبة الرشيقة في الشركات الصناعية في قطاع غزة تعزى لمتغير عدد الدورات التدريبية
 .دورات 4ت تدريبهم أكثر من الصالح الذين كانت فتر 
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 التوصيات 5.2
من نتائج قدمت الباحثة مجموعة من التوصيات وذلك من خالل ما توصلت إلية الدراسة 

 :ة من الدراسة في الجانب التطبيقيلالستفاد
ضرورة استمرار الشركات الصناعية باتباع األساليب اإلدارية الحديثة والتطلع إلى كل ما هو  -1

 جديد في العلوم اإلدارية لزيادة قدرتها على التعامل مع الواقع الجديد والمتطور.
الهتمام والسعي نحو تطوير نظم المعلومات المحاسبية واستحداث كل ما هو جديد ضرورة ا -2

ومتطور في تكنولوجيا المعلومات لتزيد من قدرتها على تزويد اإلدارة بالمعلومات الالزمة التخاذ 
 القرارات.

اع الخطط نتاج الرشيق ضرورة التخطيط للمدى القريب أي اتبيحتاج قرار التحول إلى نظام اإل -3
ن تقوم الشركات الصناعية بالتخطيط على المدى القريب واالبتعاد عن قصيرة المدى لذا يفضل أ
  .التخطيط لفترات طويلة

ءم مع أسلوب ضرورة قيام الشركات الصناعية باستخدام أدوات الرقابة الحديثة التي تتال -4
ون أن يكون لى تصحيحها دخطاء والعمل عالمحاسبة الرشيقة ليساعدها ذلك في اكتشاف األ

 وقات مهدرة.هناك أ
ر يحتاج تطبيق المحاسبة الرشيقة وجود العاملين القادرين على المحافظة على تدفق سي -5

ا يتطلب من الضعف والعمل على التخلص منها لذ خطاء ونقاطالعمليات بانسيابية واكتشاف األ
ركة تعزز من الشركات الصناعية في قطاع غزة أن تخصص دورات تدريبية للعاملين في الش

القيام بالتخلص منها بصورة نتاجية و مواطن االختناق داخل العملية اإل قدرتهم على معرفة
 .سريعة

ضرورة زيادة تنمية الوعي لدى إدارة الشركة بأهمية اتباع نظام للتحسين المستمر مما يؤدي  -6
ما يساعد الى تحقيق الكمال وبالتالي يستطيع العميل الحصول على منتج ذو جودة عالية م

 القدرة على المنافسة.زيادة الشركة على االستمرارية واالستدامة و 
نتاج الرشيق اإل ضرورة قيام الشركات الصناعية في قطاع غزة بالدراسة الجيدة ألسلوب -7

ة والعمل على تطبيق أدواتها لالستفادة مما يحققه هذا النظام من مزايا والمحاسبة الرشيق
 ومنافع.
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الشركات الصناعية بنشر ثقافة النظام الرشيق بين الموظفين والعاملين في  ضرورة قيام إدارة -8
 الشركة حتى يكون كل عامل قادر على إزالة الهدر والتخلص من الضائع.

 

 الدراسات المقترحة 5.3
 .مدى تطبيق الشركات الصناعية في قطاع غزة ألدوات المحاسبة الرشيقة -1
 ق في تخفيض التكاليف الكلية لإلنتاج.أثر استخدام نظام اإلنتاج الرشي -2
 مدى توفر أدوات المحاسبة الرشيقة في المؤسسات الخدمية. -3
 محاسبة الرشيقة في تحسين جودة اإلنتاج في الشركات الصناعية.دور ال -4
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم.
 أولا: المراجع العربية:

دور نظم المعلومات المحاسبية في ترشيد القرارات اإلدارية في (، م2006) .د، بسامأحمد، محمو 
دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة الخصوصية المحدودة في  منشآت األعمال الفلسطينية

 الجامعة اإلسالمية، غزة. غير منشورة(. رسالة ماجستير) قطاع غزة
في  (7)الرشيق في معمل رقم  اإلنتاجبعض أدوات  تطبيقم(، 2012.)علي لفتة ،، معتصماألسدي

 اإلدارةكلية  (.رسالة ماجستير غير منشورة) ،ةحالالشركة العامة للصناعات الجلدية دراسة 
 .، جامعة بغدادواالقتصاد
 .جامعة دمشقسوريا: –. )د.ط(. دمشق التخطيط المالي .(م2009) .أوتاني، سومر

 الموقع: م،2017أغسطس  22. تاريخ االطالع: إلدارة الرشيقةام(. 2016)باداود، محمد ،إبراهيم.
madina.com-www.al 
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 (: استبانة الدراسة1ملحق )

 

    زةللغ -الجامعة اإلسالمية
  ا لللللللللعمادة الدراسلللات العلي

  ارةللللللللللللللللللللللللة التلجلللللللللليللللللللللللللللللللللك
 م المحاسلبة والتمويللللللللللللللقس
 

 استمارة استبيان  
استمارة للتعرف على مدى توفر مقومات تطبيق المحاسبة الرشيقة في الشركات الصناعية في 

 قطاع غزة )دراسة ميدانية تحليلية(
 أخي الكريم / أختي الكريمة...................... المحترم/ة

 وبركاتهالسالم عليكم ورحمة اهلل 
 تحية طيبة وبعد:

 تقوم الباحثة بإجراء دراسة ميدانية تحليلية حول موضوع:
 مدى توفر مقومات تطبيق المحاسبة الرشيقة في الشركات الصناعية في قطاع غزة 

 )دراسة ميدانية تحليلية(
سبة والتي تدور حول مدى توفر مقومات المحا نأمل التكرم باإلجابة على أسئلة االستبانة بدقة،

الرشيقة في الشركات الصناعية، علمًا بأن المحاسبة الرشيقة نظام إداري يعتمد على التفكير 
البسيط واإلنتاج بدون فاقد مع التخلص من األنشطة التي ال تضيف قيمة للوصول بالتكاليف 

ه االستبانة اهتمامكم، حيث إن صحة نتائج ذنهيب بكم أن تولوا هإلى أدنى مستوى. و 
علمًا أن جميع إجاباتكم لن تستخدم إال  م،جابتكإت تعتمد بدرجة كبيرة على صحة االستبانا

 ألغراض البحث العلمي فقط.
 شاكرين لكم حسن تعاونكم

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير والحترام
 مع تحيات الباحثة
 خلود بشير الطيب

 
 



  ب
 

 القسم األول: المعلومات العامة
 ية بوضع دائرة حول اإلجابة األفضل: الرجاء اإلجابة على األسئلة التال

 المؤهل العلمي: -1
 دراسات عليا -ب                      بكالوريوس                  - أ
                              أخرى حدد -د    

 التخصص العلمي: -2
 اقتصاد -ل              جإدارة أعما -محاسبة                     ب - أ
                 أخرى حدد -د

 المسمى الوظيفي: -3
 رئيس قسم          -د مدير دائرة              -ب         مدير عام           - أ
    أخرى حدد -ج - ب
 عدد سنوات الخبرة: -4
 سنوات 10أكثر من  -سنوات            ج 10 -6 -سنوات         ب 1-5 - أ

 عدد الدورات التدريبية التي التحقت بها في مجال العمل: -5
 دورات 4أكثر من  -دورات فأقل               ج 4 -توجد                   ب ال - أ
 
 
 
 
 

 
 

  



  ت
 

أمام اإلجابة التي (  √ الرجاء وضع إشارة )القسم الثاني )أولا: المقومات اإلدارية لتطبيق المحاسبة الرشيقة(: 
 تراها مناسبة:

 
 رقم

 
 العبارة

 درجة الموافقة

كبيرة  
قليلة  قليلة ةمتوسط كبيرة جداا 

 جداا 

 أولا: نظام إداري سليم
1 
 

يتوفر لدى إدارة الشركة الخبرة الكافية التخاذ القرارات المناسبة 
 فيما يختص بتحديد احتياجات الشركة من الموارد.

     

يتوفر لدى إدارة الشركة القدرة على القيام بمهامها من تخطيط  2
 ي الوقت.وتنظيم وتنسيق ورقابة دون أي إهدار ف

     

يتوفر لدى إدارة الشركة القدرة على دراسة البيئة الداخلية  3
 والخارجية بشكل دقيق.

     

تتبع إدارة الشركة إجراءات وبرامج تساعدها في تحقيق األهداف  4
 المخطط لها.

     

تستطيع إدارة الشركة استغالل الموارد المتاحة لديها بشكل سليم    5
 ناك موارد مهدرة.دون  أن يكون ه

     

تعمل إدارة الشركة بروح الفريق الواحد الذي تجمعه مصلحة   6
 واحدة مشتركة.

     

 ثانياا: نظام فعال للمعلومات المحاسبية
يتوفر لدى الشركة نظام للمعلومات المحاسبية يساعدها في  7

 تحقيق أهدافها.
     

البيانات بسرعة كافية  يعالج نظام المعلومات المحاسبية المستخدم 8
 لتزويد اإلدارة بالمعلومات المناسبة وفي الوقت المناسب.

     

يمكن استرجاع المعلومات الكمية والوظيفية المخزنة في قواعد  9
 البيانات بسرعة وبدقة عالية.

     

يتصف نظام المعلومات المحاسبية في الشركة بالمرونة العالية      10
 غيرات الطارئة في المنشأة.بما يتالءم مع الت

     

يالئم نظام المعلومات المحاسبية في الشركة مستخدمي هذا   11
 النظام 

     



  ث
 

 

 
 رقم

 
 العبارة

 درجة الموافقة
كبيرة  

 جداا 
 قليلة جداا  قليلة متوسطة كبيرة

 ثالثاا: نظام فعال للتخطيط المالي واإلنتاجي

قابلة لمواكبة المتغيرات يوجد لدى الشركة خطة استراتيجية   12
 الداخلية والخارجية.

     

تستطيع إدارة الشركة تحديد القطاعات والشرائح السوقية   13
 المستهدفة.

     

نتاجية تحدد من خاللها   14 يتوفر لدى الشركة خطة مالية وا 
 مصادر الحصول على الموارد الالزمة بأقل التكاليف.

     

مناسبة الستثمار األموال المتاحة  تضع إدارة الشركة خطة  15
 لديها بشكل يضمن تحقيق أفضل عوائد ممكنة.

     

  رابعاا: نظام فعال للرقابة وقياس األداء
      يتم متابعة ودراسة وقت تنفيذ األنشطة داخل الشركة. 16
تقوم الشركة بمراقبة مستمرة للعاملين لمعرفة مدى انجازهم  17

 المحدد. لواجباتهم خالل الوقت
     

هناك متابعة مستمرة من قبل إدارة الشركة لمستوى جودة  18
 المنتجات المقدمة للزبائن.

     

يتم تطبيق نظام رقابي يشتمل على اجراءات وقائية  19
 وتصحيحية.

     

يوجد في الشركة نظام رقابي داخلي قادر على العمل  20
 باستقاللية تامة.

     

      ابة التكاليف بشكل دائم وبدقة عالية.يتم متابعة ورق 21
 خامساا: نظام فعال لتدريب الموظفين

تقدم الشركة برامج التدريب الالزمة لموظفيها لتطوير قدراتهم  22
 كل حسب حاجته.

     

تساهم الشركة في تدريب الموظفين لزيادة قدرتهم على  23
 اكتشاف األخطاء. 

     

لعنصر البشري من خالل توظيف تهتم إدارة الشركة با 24
 األفراد المؤهلين وتحفيزهم وتدريبهم.

     

تشارك اإلدارة الموظفين في رسم الخطط ووضع األهداف  25
 بما يناسب كل قسم من أقسام الشركة.

     

      تخصص الشركة موازنة سنوية لتدريب الموظفين لديها. 26



  ج
 

أمام (  √ الرجاء وضع إشارة )طبيق المحاسبة الرشيقة )المبادئ(: ثانياا: المقومات اإلجرائية الالزمة لت
 اإلجابة التي تراها مناسبة:

 
 رقم

 
 العبارة

 درجة الموافقة
كبيرة  

 جداا 
قليلة  قليلة متوسطة كبيرة 

 جداا 
 أولا: مبدأ تحديد القيمة

      يعتبر العميل هو بؤرة التركيز بالنسبة للمنشأة.  27
28 
 

إدارة الشركة مع العمالء بصورة مستمرة لمعرفة رغباتهم تتواصل 
 ومتطلباتهم.

     

يتم تصميم المنتجات وفقًا لمتطلبات ورغبات العمالء وحسب  29
 المواصفات التي يرغبون بها.

     

      تقدم الشركة منتجاتها للعمالء باألسعار المناسبة لهم. 30
      وقت المناسب ودون أي تأخير.يتم تقديم المنتجات للعمالء في ال 31
      يتم تحديد قيمة األنشطة وفقًا لوجهة نظر العمالء. 32
يمكن التمييز بين األنشطة التي تضيف قيمة واألنشطة التي ال  33

 تضيف قيمة بالنسبة للعميل.
     

 ثانياا: مبدأ تيار القيمة
على المنتج  يتم تحديد ومتابعة كافة األنشطة الالزمة للحصول 34

 من بداية استالم الطلبات وحتي تسليم المنتج.
     

يتم تقسيم العمل وفقًا لتيارات القيمة )سلسلة من العمليات الالزمة  35
 للوصول إلى منتج معين أو مجموعة منتجات(.

     

      يتم تحديد عدد تيارات القيمة الواجب إنشاؤها.  36
      يتضمنها كل تيار قيمة.يتم تحديد العمليات التي   37
توزع الموارد المتاحة )العاملين واآلالت وغيرها( على تيارات  38

 القيمة لضمان استقاللية كل تيار.
     

      يتم تحديد صالحيات ومسؤوليات فريق تيار القيمة بدقة ووضوح. 39
      يتم تحميل كل تيار قيمة بالتكاليف الخاصة به. 40
بعة ودراسة وقت تنفيذ األنشطة والعمليات للتأكد من يتم متا 41

 االلتزام بالوقت المحدد للتنفيذ.
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 رقم

 
 العبارة

 درجة الموافقة
كبيرة  

قليلة  قليلة متوسطة كبيرة جداا 
 جداا 

 ثالثاا: مبدأ تدفق القيمة 
يتم تدفق األنشطة والعمليات داخل المنشأة بانسيابية   42

 ون وجود معيقات.وسهولة د
     

43 
 

يمكن تحديد مواطن االختناقات وتعثر سير العمليات 
 بصورة دقيقة.

     

يتم ترتيب اآلالت داخل المصنع بشكل متسلسل لضمان  44
 تدفق اإلنتاج دون وجود فترات انتظار.

     

تدفق وحدات اإلنتاج المراد تصنيعها من عملية إلى اخرى  45
 في وقت متزامن.

     

يمكن القضاء على الحواجز التقليدية التي تعطل سير  46
 العمل.

     

      يتم رسم واستخدام خرائط تدفق العمليات لتيار القيمة. 47
يمكن تحديد مواطن الفاقد والضياع )الهدر( في الموارد  48

 والوقت.
     

      يتم التخلص من األنشطة التي ال تضيف قيمة . 49
تخدام أسلوب اإلنتاج في الوقت المحدد بداًل من يتم اس 50

 أسلوب اإلنتاج الضخم.
     

يتم استخدام أساليب عمل وأدوات تساعد في التخلص من  51
 إنتاج منتجات معيبة.

     

 رابعاا: مبدأ السحب
يتم جدولة العمليات لتلبية طلبات العمالء التي تصل إلى   52

 الشركة.
     

وفقًا لطلبات العمالء وليس وفقًا لتوقعات الطلب  يتم اإلنتاج  53
 في السوق.

     

تقوم الشركة ببناء شراكة قوية مع الموردين لضمان التوريد   54
 الفوري دون تأخير.

     

      تعتمد الشركة على عمالة مدربة ومجهزة جيدًا.  55
يتم استخدام اآلالت والمعدات الحديثة لتلبية احتياجات   56

 لعمالء ومتطلباتهم المتغيرة.ا
     

تسعى الشركة إلى الحد من تخزين المنتجات تامة الصنع   57
 الذي يعتبر نشاط غير مضيف للقيمة.

     

 يتوفر نظام للصيانة الفورية والفحص الدوري لآلالت.  58
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 رقم

 
 العبارة

 درجة الموافقة
كبيرة  

 جداا 
قليلة  قليلة متوسطة كبيرة 

 جداا 
 خامساا: مبدأ التحسين المستمر

تتعاون إدارة الشركة مع فرق عمل من المشغلين والفنيين للقيام   59
 بالتحسينات المستمرة.

     

60 
 

يتم متابعة المنتجات المقدمة للعمالء بصورة مستمرة للتأكد من 
 مدى جودتها.

     

في العمليات تستخدم الشركة التكنولوجيا والتقنيات المستحدثة  61
 اإلنتاجية.

     

يتم التواصل مع الشركات الخارجية لمعرفة كل ما هو جديد في  62
 عالم الصناعة.

     

      تدعم اإلدارة العليا في الشركة برامج التحسين بشكل مستمر. 63
تسعى إدارة الشركة إلى إرضاء عمالئها من خالل تحسين  64

 جودة المنتجات المقدمة إليهم.
     

تسعى إدارة الشركة إلى نشر ثقافة إزالة الهدر )األنشطة التي ال  65
 تضيف قيمة( بين العاملين.

     

يتم العمل على تصحيح األخطاء ومعالجتها بداًل من التركيز  66
 على األشخاص المخطئين.
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